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ДОКЛАД  ЗА ТРАНСПОРТНО ПРОУЧВАНЕ   

„Проучване на пропускателната способност за 

транспортния трафик на възел „Водна палата“ – в Диагноза 

2022 г. и Прогноза 2040 г.“ 

 

1.0.    Проучвания  „Диагноза – 2022 г.“  

        на кръстовище „бул. „Цар Борис III  Обединител“ – бул. „Марица – юг 

 

 Кръстовището  „бул. „Цар Борис III  Обединител“ – бул. „Марица – юг“ , наречен  
възел »Водна рамата» е емблиматично за транспортната обстановка в гр. Пловдив 
към 2022г.  
Още със самото му пускане в експлоатация, кръговото кръстовище стана 
емблематично за комуникационната обстановка в града, с огромните 
задръствания от транспортните потоци вливащи се от всички посоки на кръстовището, 
особено от моста на р.Марица, където опашките от чакащи МПС се проточват до 
кръстощището на Панаира и даже до следващото. 
Отчитайки грешките при проектирането :  

 Несъобразеност с транспортния трафик 

 Ниска пропускателна сопособност на съоръжението спрямо актуалния 
транспортен трафик 

 Грешки при хоризонталните елементи на кръстовището – радиуси на 
вътрешните криви на кръга и др. 

общинското ръководство в лицето на зам.Кмета по строителството инж. Кацаров 
предприе спешни мерки за корекции на недомисленотоо решение, като коригира  къде 
каквото можеше : 

 ушириха платното за движение в кръга с 2,0 метра, като намалиха радиуса на 
кривата на кръга и се получиха две ленти за движение в кръга, вместо една 

 другите грешни елементи на кривите на решениего – за излизане от кръга, чрез 
засичане на таекториите на движение с навлизане във втората лента ( особено 
за автобусите излизащи от кръга ) и др. останаха без промени. 

Буди удивление че такова нескопосано транспортно съоръжение, в първоначалния му 
вид , е било съгласувано от служба КАТ на СДВР-Пловдив. 
Кръстовището  „бул. „Цар Борис III  Обединител“ – бул. „Марица – юг“ си остава до 
този момент язва в градската комуникационна /улична/ мрежа и предизвиква огромни 
задръствания в час пик на денонощието. 
Но толкава за историята на кръговото кръстовище „бул. „Марица – юг“. 
Община Пловдив в отговор на многобройните протести на гражданите за 
непоносимото положение на кръстовището предприе мерки за изграждане на модерно 
съоръжение на мястото на „прословутия кръг“. 
Беше разработен в предварителна фаза проект, който да удовлетвори и отстрани 
многобройните дефекти на съществуващия кръг. 
В резултат от проектирането  общината получи много варианти на съоръжението, 
които Принципно се свеждаха до следното : 

 Мост на направлението бул.“Марица“, което да премости бул. „Цар Борис III  
Обединител“ . Това веднага предизвика бурната реакция на архитектурната 
колегия за това, че съоръженито ще са апликира на фона на Стария град, и 
това е недопустимо 
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 Подземно преминаване на бул.“Марица“, под бул. „Цар Борис III  Обединител“ с 
различни модификации на решението. Това са на практика различни варианти 
на решение на кръстовището като транспортен възел тип „Диамант“ със 
свързващи рампи на изток и на запад към бул.“Марица“. и с кръстовище – 
кръгово или четириклонно със светофарно регулиране. 
 

Разбира се, чакаме да получим избрания вариант на възела от община Пловдив, 
върху който ще ориентираме настоящото проучване на пропускателната способност 
за транспортния трафик на възел „Водна палата“ – в Диагноза 2022 г. и Прогноза 
2040 г.“ 
 
 

1.1. Геометрия на кръстовище-  възел „Водна палата“ - 

2022 г. и неговите функциите 

( „Цар Борис III   Обединител“ – бул. „Марица – юг“)  
 
На долупоставената скица е представена схематично  ситуацията на кръстовището „Цар 
Борис III   Обединител“ – бул. „Марица – юг“ с геометричните елементи - брой ленти за 
движение,  
 
Скица на възела с брой ленти за движение - 2022 г. 
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На следващата скица е представена  ситуацията на кръстовището „Цар Борис III   
Обединител“ – бул. „Марица – юг“, мащабно с геометричните елементи на самото 
кръстовище, заедно с действащата организацията на движението. 
 
Ситуация – 2022 г. 

 
  
 
 
Общия профил на вливащите се в кръстовището улици е следния : 
(активна ширина на настилката за моторно движение , без щирината на тротоарите) 

 „Цар Борис III   Обединител“ – север  - 12,0 метра ширина (4 броя ленти) 

 „Цар Борис III   Обединител“ – юг        - 21,0 метра ширина ( 6 броя ленти ) – 

използват се само 5 

  бул. „Марица»  – изток – 10,5 метра ширина  (3 броя ленти )  

  бул. „Марица»  – запад -  10,5 метра ширина  (3 броя ленти  - използват се 

само 2). 
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За целите на изследването на пропускателната способнаст  на  възел „Водна палата“ 
2022 г , ни интересуват броя ленти на входа на възела, а те са : 

 Вход от  „Цар Борис III   Обединител“ – север  - 2 броя ленти по 3,0 метра 

ширина 

 Вход от  „Цар Борис III   Обединител“ – юг        - 2 броя ленти по 3,50 метра 

ширина 

 Вход от бул. „Марица»  – изток – 1+1 брой ленти по 3,0 метра ширина 

 Вход от бул. „Марица»  – запад -  1 брой ленти по 4,0 метра ширина. 

Съответно изходите от от възела са : 

 Изход от  „Цар Борис III   Обединител“ – север  - 2 броя ленти по 3,0 метра 

ширина 

 Изход от  „Цар Борис III   Обединител“ – юг     - 3 броя ленти по 3,50 метра 

ширина 

 Изход от бул. „Марица»  – изток – 1 брой ленти по 3,0 метра ширина 

 Изход от бул. „Марица»  – запад -  1 брой ленти по 4,0 метра ширина.  

 
По отношение организацията на движението, входовете са сигнализирани съответно 
със двойка пътни знаци „Б1“ и „Г12“, за кръгово движение и  редица други помощни 
пътни знаци, които уточняват транспортната ситуация и организацията на 
движението.. 
 
Пешеходството има следните ширини и посоки на развитие : 
 За целите на изследването на  възел „Водна палата“ 2022 г , ни интересуват ширините 
на тротоарите на входа на възела, а те са : 

 Вход от  „Цар Борис III   Обединител“ – север  - ширини на тротоарите по 3,00 

м  двустранно на артерията. 

 Вход от  „Цар Борис III   Обединител“ – юг        - ширини на тротоарите са 

двустранно над нормативните изисквания ≥3,50 м , поради наличието на 

спирки на МОПТ и търговски обекти по тротоарите 

 Вход от бул. „Марица»  – изток – по норматив 3,50 м ширина 

 Вход от бул. „Марица»  – запад -  2,50 м ширина на тратоара. 

Съответно изходите от от възела са : 

 Изход  от  „Цар Борис III   Обединител“ – север  - ширини на тротоарите по 

3,00 м  двустранно на артерията  

 Изход от  „Цар Борис III   Обединител“ – юг        - ширини на тротоарите са 

двустранно над нормативните изисквания ≥3,50 м , поради наличието на 

спирки на МОПТ и търговски обекти по тротоарите 

 Изход от бул. „Марица»  – изток –  ширина 3,50 м. на тротоара 

 Изход от бул. „Марица»  – запад -  ширина 3,50 м. на тротоара 
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Трябва да отбележим, че възела „Водна палата“ има изграден и функциониращ 

„Пешеходен подлез“  по посока на бул. „Марица“, от южната страна на възеа, който се 

експлоатира много интензивно от пешеходците. Пешеходното движение е регулирано 

както следва : 

 Пешеходното преичане на «Цар Борис III   Обединител“ е разрешено и от 

северната и от южната страна на възела, защото то се извършва единствено 

през пешеходния подлез  по посока на бул. »Марица» 

 Пешеходното пресичане на бул. «Марица» се извършва през пешеходните 

пътеки, които са маркирани на бул. «Марица» на Входа и Изхода на възела. 

 

Вело-движението също е представено на възела „Водна палата“ 

По протежение на бул. «Марица»-  от изток и от запад, има изградени Вело-алеи от 

севернта страна на възела , с нормален габарит за двупосочно движение на 

велесипедистите , които са ситуирани след тротоарните площи от двете посоки 

северно на улицата – (от изток и от запад).  Вело-движението е прекъснато в района 

на възела и продължението му става със слизане от велосипеда. 

 

 

 

1.2.Транспортната статистика за върховите 

часове на натоварването - «Сутрешен час-пик» 

и «Вечерен час-пик» - месец Март 2022 г. 

 

От експлоатационното предприятие ОКТ-Пловдив, общинско предприятие 
занимаващо се с трафика в града,   ни бяха предоставени данни от транспортнта 
статистика. Трафика на възел «Водна палата» за м .Март 2022г. е  изход от 
програмния продукт «LISA», който от камерите за видео-наблюдение на кръстовището 
извежда транспортна статистика за неопределен отрязък от време.  
От представената статистика на ОКТ-Пловдив, се избраха максималните часови 
натоварвания на възела (час-пик) от текущия ежедневен трафик, които са 
представени графично на двете схеми. 
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Схема 1 

Натоварване понеделник сутрин – 7,45 часа ( начало на час-пик) 

 

 

 

 

По-долу е дадено „Табличното представяне на резултатите“ от преброяването, 

като е отбелязан състава на транспортния поток , посоките на движение на МПС по 

кръстовището и съответно пресичането на транспортните потоци от Пешеходци и 

Велосипедисти. 
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Сряда сутрин 7:45                     Ped./Bicycle flows 

 

Veh 
 To leg  

1 2 3 4 

 

1  360 44 264 

2 272  48 176 

3 40 160  1088 

4 264 244 620  
 

 

Leg Pedestrians Bicycles 

1 0 0 

2 0 0 

3   

4   
 

 

Leg 1 to 2 (straight)                                 Leg 1 to 3 (left) 

 

Vehicle 

type Number 
Ratio 

% 

Lane 2 Lane 1 

Number Ratio 

% 
Number Ratio 

% 

Car 344 95.56 160 46.51 184 53.49 

Motorbike 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Bicycle 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Van 16 4.44 8 50.00 8 50.00 

Truck 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Tractor 

trailer 
0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Tram 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Bus 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

User-def.1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

User-def.2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Total 360 100 % HGV traffic HGV traffic 

Prop. of  
HGV 

0 0.00 0 0.00 0 0.00 

       

 

 

Vehicle 

type 
Number Ratio 

% 
Car 44 100.00 

Motorbike 0 0.00 

Bicycle 0 0.00 

Van 0 0.00 

Truck 0 0.00 

Tractor 

trailer 
0 0.00 

Tram 0 0.00 

Bus 0 0.00 

User-def.1 0 0.00 

User-def.2 0 0.00 

Total 44 100 % 

Prop. of  
HGV 

0 0.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fr
om 
leg 
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Leg 1 to 4 (right) Leg 2 to 1 (straight) Leg 2 to 3 (right) Leg 2 to 4 

(left) 

 

Vehicle 

type 
Number Ratio 

% 
Car 236 89.39 

Motorbike 0 0.00 

Bicycle 0 0.00 

Van 24 9.09 

Truck 4 1.52 

Tractor 

trailer 
0 0.00 

Tram 0 0.00 

Bus 0 0.00 

User-def.1 0 0.00 

User-def.2 0 0.00 

Total 264 100 % 

Prop. of  
HGV 

4 1.52 

 

 

Vehicle 

type 
Number Ratio 

% 
Car 264 97.06 

Motorbike 0 0.00 

Bicycle 0 0.00 

Van 4 1.47 

Truck 4 1.47 

Tractor 

trailer 
0 0.00 

Tram 0 0.00 

Bus 0 0.00 

User-def.1 0 0.00 

User-def.2 0 0.00 

Total 272 100 % 

Prop. of  
HGV 

4 1.47 

 

 

Vehicle 

type 
Number Ratio 

% 
 Vehicle 

type 
Number Ratio 

% 
Car 44 91.67 Car 176 100.00 

Motorbike 0 0.00 Motorbike 0 0.00 

Bicycle 0 0.00 Bicycle 0 0.00 

Van 4 8.33 Van 0 0.00 

Truck 0 0.00 Truck 0 0.00 

Tractor 

trailer 
0 0.00 Tractor 

trailer 
0 0.00 

Tram 0 0.00 Tram 0 0.00 

Bus 0 0.00 Bus 0 0.00 

User-def.1 0 0.00 User-def.1 0 0.00 

User-def.2 0 0.00 User-def.2 0 0.00 

Total 48 100 % Total 176 100 % 

Prop. of  
HGV 

0 0.00 Prop. of  
HGV 

0 0.00 

 

 

 

 

Leg 3 to 1 (right) Leg 3 to 2 (left) 

Vehicle 

type 
Number Ratio 

% 
 Vehicle 

type 
Number Ratio 

% 
Car 40 100.00 Car 160 100.00 

Motorbike 0 0.00 Motorbike 0 0.00 

Bicycle 0 0.00 Bicycle 0 0.00 

Van 0 0.00 Van 0 0.00 

Truck 0 0.00 Truck 0 0.00 

Tractor 

trailer 
0 0.00 Tractor 

trailer 
0 0.00 

Tram 0 0.00 Tram 0 0.00 

Bus 0 0.00 Bus 0 0.00 

User-def.1 0 0.00 User-def.1 0 0.00 

User-def.2 0 0.00 User-def.2 0 0.00 

Total 40 100 % Total 160 100 % 

Prop. of  
HGV 

0 0.00 Prop. of  
HGV 

0 0.00 
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Схема 2 

Натоварване сряда вечер - 17,30 часа ( начало на час-пик) 

 

 

 

От представената статистика на ОКТ-Пловдив, се избраха максималните часови 
натоварвания на възела (час-пик) от текущия ежедневен трафик, които са 
представени графично на двете схеми. 
 
Тези натоварвания са меродавни за оразмеряването на възел „Водна палата“,  като 
транспоргно съоръжение, но те са интересни и за някои изводи, които бяха направени 
за функционирането на вече изграденото съоръжение. 
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1. Възел „Водна палата“ в преобладаващата част от деня ( в работни дни ) работи 

на „загуба“, т.е. задръжките, които се получават на почти всички Входове на 
кръстовището превишават ( ≥ 8 минути ), нормативното време ( ≥ 2 мах.светоф. 
цикъла ), и те съотвотно са задръстени от транспортните потоци. Това е много 
лош показател за съоръжението. 

2. На това съоръжение могат да се проследят теоритичните постановки за 
пропускателната способност на лентите за движение, единичните и двулентови 
входове на кръстовището.  

 По Наредба № РД 02-20-2/20.12.2017 г.   
- Пропускателната способност на една лента за движение на III-класна 

улица – 850 ЕЛК/час 
- Пропускателната способност на една лента за движение на IV-класна 

улица – 780 ЕЛК/час 
В действителност към март 2022 г.  имаме броя ленти на входовете на 

възела, и натоварването, които са : 

 Вход от  „Цар Борис III   Обединител“ – север  - 2 броя ленти по 3,0 метра 

ширина. Натоварване – 1096 ЕЛК/ час   -  ( по 526 ЕЛК/час на лента) 

 Вход от  „Цар Борис III   Обединител“ – юг        - 2 броя ленти по 3,50 метра 

ширина. Натоварване – 1256 ЕК/час       -  (по  628 ЕК/час на лента) 

 Вход от бул. „Марица»  – изток – 1+1 брой ленти по 3,0 метра ширина 

Натоварване – 736 ЕЛК/час                      -  ( 736 ЕЛК/час  на лента и 

половина) 

 Вход от бул. „Марица»  – запад -  1 брой ленти по 4,0 метра ширина 

Натоварване – 568 ЕЛК/час                      -  ( 568 ЕЛК/час на една лента) 

Това са стойности, при които кръстовището е непрекъснато задръстено /работи с 

максимална пропускателна способност/ и входящите потоци се движат в режим „Броня 

до броня“. 

 Нека сега съпоставим теоритичната пропускателна способност с практическата 

  

                                                                        Теоритична               Практическа 

 „Цар Борис III   Обединител“ – 

 север – 2 броя ленти. Натоварване –     1700 ЕЛК/час             1096 ЕЛК/ час 

„Цар Борис III   Обединител“ – юг        

 - 2 броя ленти . Натоварване –                1700 ЕЛК/час             1256 ЕЛК/ час 

 Вход от бул. „Марица»  – изток –  

1+1 брой ленти Натоварване –                   780 ЕЛК/час                736 ЕЛК/час 

Вход от бул. „Марица»  – запад -   

1 брой ленти . Натоварване –                      780 ЕЛК/час                568 ЕЛК/час 

От сравненията се вижда , че новите нормативи за пропускателна способност в. са 

завишени с близо 30% спрямо предходните в Наредба № 2 от 2004 г. и те не са 

реални.  
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Пример : 

Наредба № РД 02-20-2/20.12.2017 г.: 

- Пропускателната способност на една лента за движение на III-класна 
улица – 850 ЕЛК/час 

Наредба № 2 от 2004 г. : 
- Пропускателната способност на една лента за движение на III-класна 

улица – 650 ЕЛК/час 
            Наредба № РД 02-20-2/20.12.2017 г.: 

- Пропускателната способност на една лента за движение на IV-класна 
улица – 780 ЕЛК/час 

Наредба № 2 от 2004 г. : 
- Пропускателната способност на една лента за движение на IV-класна 

улица – 500 ЕЛК/час 
След като коментирахме пропускателната способност на възела „Водна палата“ ще   
изведем Максималното часово натоварване на възела „Водна палата“, което да 
послужи за бъдещото дименсиониране на възела : - светофарна уредба, геометрично 
решение и различните варианти на решението за да се осигури пропускателната 
способност на възела при днешните ( 2022 година ) дадености на трафика. 
 

 Вход от  „Цар Борис III   Обединител“ – север  - 2 броя ленти по 3,0 метра 

ширина. Натоварване –  Ляво      - 152  ЕЛК/час 

Право   - 904  ЕЛК/час 

Дясно    - 200  ЕЛК/час 

    Общо              - 1256  ЕЛК/час 

 Вход от  „Цар Борис III   Обединител“ – юг        - 2 броя ленти по 3,50 метра 

ширина. Натоварване –   Ляво      - 392 ЕЛК/час 

Право    - 820 ЕЛК8час 

Дясно     -  44 ЕЛК/час 

    Общо               - 1256  ЕЛК/час 

 Вход от бул. „Марица»  – изток – 1+1 брой ленти по 3,0 метра ширина 

Натоварване –                 Ляво       - 112 ЕЛК/час 

    Право    - 436  ЕЛК/час 

    Дясно    - 272  ЕЛК/час 

   Общо              -   820  ЕЛК/час 

 Вход от бул. „Марица»  – запад -  1 брой ленти по 4,0 метра ширина 

Натоварване –                  Ляво      - 124 ЕЛК/час 

    Право    - 272 ЕЛК/час 

    Дясно    -  228 ЕЛК/час 

   Общо              -     624  ЕЛК/час 

 Общо максимална часово натоварване на кръстовището . 

 Март 2022 г. = 3956 ЕЛК/час. 
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При положение, че ще се проектира транспортно съоръжение - възел на две нива  
( бул.»Марица» под бул. „Цар Борис III   Обединител“  ) , то изчисленията могат да 
включат и част от опашките на транспортните потоци при положение , че се осигури по 
висока пропускателна способност по някое от направленията на възела.  
 

 

2.0. Проучвания  „Прогноза – 2040 г.“  

на кръстовище „бул. „Цар Борис III  Обединител“ – бул. „Марица – юг“ 

 

2.1. Перспективно нарастване на трафика на 

транспортен възел при Водна палата / бул. „Цар 

Борис III  Обединител“ – бул. „Марица – юг“ / –            

Прогноза 2040 г. 

  

Основен документ, с който трябва да се съобрази  прогнозното транспортно натоварване 
на възел „Водна палата“ е  Изменение на ПЛАН–СХЕМАТА НА КОМУНИКАЦИОННО-
ТРАНСПОРТНАТА СИСТЕМА към „ОУПО-Пловдив - 2007 г.“, ФАЗА : ПРЕДВАРИТЕЛЕН 
ПРОЕКТ – ТОМ II - ри  Прогноза 2040 г. Той е документ, който е санкциониран от 
Експертния съвет по ТСУ на община Пловдив и се прилага при развитието на 
Транспортната инфраструктура на града за прогнозния период до 2040 година. За това 
е наложително да се спрем на неговите основни постановки, при които е разработена 
транспортно-социологическата прогноза, за да илюстрираме и мотивираме 
нарастването от  трафика на въпросното улично съоръжение. 
                                                                                                     

А.  Демографската “Прогноза 2040 г.“  

Населението на Пловдив за прогнозния период до 2040 година, нараства /по прогнозни данни/  
драстично - от 345 000 през 2018 година на 443 000 през 2040 г. Това означава едно нарастване 
на населението с 98 000 обитатели или около 30 %, само в регулационните граници на града. 
Нека да си представим, че това е един нов, голям, областен град , по нашите представи. 
Обменните процеси на града с Околоградската зона  - / ЗАВ/ са изключително интензивни, и 
продължават да се задълбочават. Налице са не само прави (от града към периферията) , но и 
обратни   (от периферията към града) , връзки , които закрепват структурата на града със Зоната 
на активно влияние, като единно функциониращо цяло. За това се налага от комуникационно- 
транспортни съображения да добавим населението на ЗАВ- / от 10 до 12 км отдалеченост/ - 125 
850 обитатели  и да моделираме транспортните процеси с едно население от 569 200 обитатели. 
В разчетите на ПС-КТС това е стойността на населението, което подлежи по различни параметри 
на мобилността да се моделира като транспортни потоци за МПС и пътникопотоци за МОПТ. Тези 
стойности за ( Пловдив +ЗАВ ) са на ръба на границата на град с население от 700 000, за който 
трябва да се предвиди освен трамваен транспорт, но и да се замисля за някои отсечки на 
метрополитен, т.е. за релсов транспорт с независим от уличния трафик режим на движение – 
автономен. 

 

Б.  Модалните параметри в Прогнозата на ПС-КТС Пловдив-2040 

Типичната прогнозна група, от гражданите на Пловдив, която притежава   икономическите 
условия да ползва свободно удобствата и притежава ЛМПС, показва модал-сплит в гр.Пловдив 
за 2007 г., напълно сравним с данните от западно- европейските страни, които да достигнали 
пикова моторизация : 
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Model split на УФВ (по вид ползван транспорт) - Типична прогнозна група в «час пик» 8-9 часа 

           
Считаме, че този модал-сплит към 2019 година вече е достигнат от болшинството граждани на 
Пловдив, и го залагаме в транспортно-социологическата Прогноза за 2040 година. 
 

Modаl split на УФВ (по вид ползван транспорт) -с крива на разселване за Типична прогнозна група в 

24 часавия масив на УФВ 

 
Крива на УФВ - леки коли 1099 броя 

 

 

Model split на УФВ група №1(WA) по вид ползван транспорт 

 
Общия потенциал и тоталния „modal split” за урбосистема Пловдив в териториалния обхват на 
ОУП – Пловдив прогноза 2040 год. в „час-пик” – (8,00 – 9,00 часа) ще бъде : 
 
Всички УФВ–групи-тотален modal split за системата  в % /за време-интервала 8,00-9,00 ч /  
 

УФВ – гр  пеша  вело СМГТ ЛАД  общ (бр. УФВ) 
  потенциал 

общо                  56 690 9 640        95 000          83 000  241 150 total Plovdiv                  
                             21,6 % 4,0 %         40,0 % 34,4 %  100,00 % 
 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

пеша СМГТ градски 

транспорт

лични леки коли друго

27,8

21,1

46,2

4,9

3.8

20.7
22.7

2.5
0.70.10.2

3.8

1.6

10.7

6.6

0.5

25.9

0.1
0

5

10

15

20

25

30

до  4

ми н.

5-8 9-12 13-16 17-20 25-28 29-32 33-36 37-40 41-44 45-48 49-52 57-60 над  6 0

м.



18 

 

 

В.  Новия вид транспортен носител в системата на Масовия обществен 

пътнически транспорт  - „S-бан» ( бърз трамвай ) 

От картограмите на прогнозните транспортни потоци, категорично се доказва, че е 
необходимо въвеждането на нов вид транспортен носител в системата МОПТ – Пловдив 
- „Бърз трамвай“. Той е :  

 два пъти по-енергоспестяващ от автобусния транспорт 

 разходва екологическо чисто гориво – електроенергия 

 има 4 пъти по-голяма транспортираща способност 

 използва съществуващата ЖП-мрежа на широко междурелсие 

 обвързва по-полямата част от населените места и индустриалните 

зони около града 

Общия пътникопоток по “S-бан” мрежата е от порядъка на 48 720 “бр.лица/час” или      
51,2 % от общия пътникопоток в “час пик“ разпределен по системата МОПТ. 
Във изчислението на „Вариант „Б“ на системата МОПТ без S-бан» , Автобусния 
транспорт не може да поеме потенциала от пътуващи във върховия „час пик“, поради 
невъзможност на „Спирковото стопанство“ на града да обслужи толкова голям пътнико- 
поток. 
 
           Г.   Моторизция на населението на гр.Пловдив за 2016 г. 
 
Моторизцията на населението на гр.Пловдив за 2016 г. при население 345 213 
обитатели е достигнала величината 475 ЛЛК / на 1000 обитатели, само от леките коли, 
а тоталната тотлната моторизация е 593 „всички МПС/ 1000 обитатели“. 
По официални данни за 15 години моторизацита на наслението само от личните леки 
коли е нараснала с 57,3 %, което корелира с информацията, че годишно се регистрират 
8 000 нови МПС в КАТ – Пловдив. 
 

Д.  Системата от Тангенциални трасета 

Доказа се, без всякакви съмнения, че тангенциалната схема от четири Второкласни 
артерии е безалтернативна за мнго дълъг период от рзвитието на Пловдив, докато 
градът в регулационните граници не превиши 400-500 хил.обитатели. В свръх 
перспективния период ще се задейства изграждането на «третия Южен ринг» - 
отсечката, започваща от Южна тангента около кв. Прослав до пресичането на трасето с 
Кукленско шосе, която ще придобие клсификация II-класна артерия и ще затвори кръга 
от тангенти на Юг, с включването и на Обходния път на Пловдив. Това ще се случи 
когато може би агломерацията (Пловдив + ЗАВ ) поеме население около 500-600 хил. 
обиттели. 
От особена важност за преодоляване на текущите проблеми със задръстванията по 
ПУМ, е да бъдат час по-скоро реализирани 5-те стратегическите обекти от Транспортния 
план : 

 Автомобилния пробив под Централна гара 

 Реконструкцията на “Бетонния мост“ над ЖП- коловозите на Централна 

гара 

 Автомобилния пробив на улиците „Модър-Царевец“ 

 Автомобилния подлез под Гара „Разпределителна“ – реализирането на 

отсечката „Ал.Стамболийски“- „ Цар Симеон Велики“ 

 Моста над р.Марица  / с актуализация на проекта  за моста / - отсечката 

„бул.“Копривщица“ – бул. „България“ 
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Те ще донесат така очакваното преориентиране на транспортните потоци по ПУМ и 
преодоляване на ежедневните, многобройни задръстванията по уличната мрежа на 
града. 
 

Е.  Реконструкцията на вътрешно-градската ПУМ 

Реконструкцията, в смисъл разширение на традиционните трасетата на ПУМ в 
централната зона на града, трябва да продължи с неослабващо темпо, докато 
профилите на улиците не се приведат в съответствие с класификацията, зададена в ПС-
КТС Прогноза 2040г.  
 

Транспортът и мобилността са жизнено важни за обществото. Социалните и 
икономическите взаимоотношения налагат необходимостта от физическо преместване 
на хора и стоки и така влияят върху качеството на живота на хората. Следователно, 
планирането на транспорта в градовете предполага взимането на решения, които имат 
силно въздействие върху обществото като цяло: всъщност то формира екологичното, 
икономическо, социално и културно бъдеще на всеки град, а не само това на 
транспортните услуги и инфраструктурата.  

Това са основните фактори, които влияят непосредствено на нарастването на 
транспортния трафика  по прогнозната ПУМ на града и в частност на трафика по 
изследваното съоръжение – така наречиния транспортен възел „Водна палата“ или 
кръстовище „бул. „Цар Борис III  Обединител“ – бул. „Марица – юг“ 

.   
 

2.2. Моделиране с Програмния продукт „VISUM“  - 

Прогнозна мрежа и перспективен трафик 

2040г. и развръзки на транспортните потоци 

   

2.2.1. Представяне на ПУМ-мрежата и трафика във  

„VISUM“ – формат  

 

Програмния продукт „VISUM“ на фирма PTV-Vision, с който ще проведем 

изчисленията на прогнозните транспортни потоци върху ПУМ (в ПС-КТС към ОУП 
Пловдив) , е мощен софтуерен продукт, с който се извършват изчисленията на 
транспортните потоци в почти всички европейски страни и много други страни в света. 
Трябва да подчертаем, че в случая става въпрос за Макро-моделиране, т.е.  

„VISUM“ е Макромодел, с който се отчитат всички тенденции за развитие на 
демографията, регионалите връзки и агломерационното развитие на Пловдив с 
неговата околоградска зона и тоталната транспортна инфраструктура на града. 
Ще се спрем на предпоставките и формалните условия за представяне на мрежите и 

трафика във формата и изискванията на „VISUM“- технологията. 
 
След като изложихме последователно модалните параметри и условията, при които е 
разработена транспортно – социологическата прогноза на ПС-КТС , с която се 
получават транспортните връзки (потоци), сега е ред да изложим и представянето на . 
Комплексната транспортна мрежа – BNW – ( ПУМ , МОПТ и HGV ) – съдържаща всички 

видовете мрежи във „VISUM“-формат , който е необходим за изчисление на 

транспортните потоци, т.е. за натоварването на мрежата ПУМ. 
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2.2.1.1. „VISUM“ - формат  на ТРАНСПОРТНИТЕ 
СИСТЕМИ – “TRSYS”  В КОМПЛЕКСНАТА               

ТРАНСПОРТНА МРЕЖА – BNW  НА ОУП- 

                                                           ПЛОВДИВ-2040 
 
За моделирането на транспортните потоци по прогнозната ПУМ на ОУП- 
Пловдив са приети следните Транспортни системи и мрежи : 
 

1. EVA  
2. ВИТ + ЛЛК - MZ 
                  ЕЛК  

 
 
 

 

1.Втр. ЛТД   
2. ВИТ- ЛТД  +   ЛТД  

                          EЛК 
Мрежа Basicnetwork 

 
 

1. Втр. ТТД  
2. ВИТ – ТТД + ТТД 

     ЕЛК 
Ограничена BNW 

 
 

1. ВИТ – BUS – Mz 
    BNW – ЕЛК  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. УЛИЧНА МРЕЖА – ПУМ за моторния автомобилен трафик 

               „PrT” – BNW – Леко автомобилно змижение - ЛЛК  

 
Класификация на отсечките по Наредба № 02-20-2  :  
 

1. Автомагистрали  
Тип - 0 

Републиканска Пътна Мрежа  

 
 

2. Улици ІІ-ри клас  
Тип - 10 

Скорости – км/ч = 70 
Пр. сп. – ЕЛК/ч = 2 400 

1. ЛЛК - PrT 

2. ЛТД  

3. ТТД (HGV)  

4. BUS  

5. МОПТ - PuT 1. EVA – матрица – NIZ - МГТ – „ЛЦ”  
2. ФТН:  
BUS – PuT мрежа  
S Bahn – PuT – ев – мрежа  
Коефициент „ЕЛК”  
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3. Артерии ІІІ-ти клас - завишен  
Тип - 20 

Скорости – км/ч = 60 
Пр. сп. – ЕЛК/ч = 1 800 

 
 

4. Артерии ІІІ-ти клас  - нормален 
Тип - 30 

Скорости – км/ч = 50 
Пр. сп. – ЕЛК/ч = 1 200 

 
 

5. Улици ІV-ти клас  
І – ви тип (10,5 м) 
Тип - 40 

Скорости – км/ч = 50 
Пр. сп. – ЕЛК/ч = 800 

 
 

6. Улици ІV-ти клас  
ІІ – ри тип (7,0 м) 
Тип - 50 

Скорости – км/ч = 50 
Пр. сп. – ЕЛК/ч = 500 

 
 

2.     МОДЕЛИРАНЕ НА ВЪЗЛИТЕ НА ПУМ в мрежага “PrT – BNW“ : 

        – приема се без типове т.е. един тип , с развръзки във всички посоки, т.е.    
        отворени във всички посоки + „U”- обръщане на посоката  
1. за ПУМ – Първостепенна улична мрежа  
2. за ОУМ – Обслужваща улична мрежа  
 
3. Конектори – свръзки на TRi, TRT и TRE с модела на ПУМ за „ЛЛК” „PrT” – пешеходно 
време  

 Изход от „TRi” до BNW – (5 мин.) или 4 мин! 

 Достъп до „TRi” до BNW – (5 мин.) или 4 мин! 

 Конекторите се свързват във възлите на ІV-класните  улици – при всяка 
възможност  

Товариме „ПУМ – PrT“  с матрици на транспортните потоци.  
Товариме: с матрица ЛЛК - вътрешно градско леко движение  
 с матрица ЛТД  (+ може сборна на Товрното звижение) 
 с матрица ВИТ - BUS 
Матроците са с дименсия „ЕЛК“ 

 

3.  “HGV” – МРЕЖА ЗА ТОВАРНОТО АВТОМОБИЛНО ДВИЖЕНИЕ 

BNW – се преработва със забранени отсечки за тов. Автомобили в ЦГЧ на Пловдив и 
други необходими територии във вторичните центрове на бъдещия град.  
 
HGV – NW – се товари с матрицата на товарното и тежкотоварното движение.  
 
Mz – ТТД  е с дименсия  „ЕЛК”  
 

4. „PuT” – Network – МРЕЖА ЗА СИСТЕМАТА МОПТ 

TrSys -Транспортни системи на МОПТ – подвижен състав : 
 
  

1. BUS 
 
2. S - Bahn 

 
Обединяват се в една, разликата е  в 
маршрутите и скоростите  
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Графично и семантично ще се представят, като една мрежа, при което:  
за S – Bahn  трасетата и линейните маршрути важат следните особености : 
 
1. Трасетата на „S – Bahn”, са с последните номера в номенклатурата на маршрутите, 
за да се диференцират от BUS-маршрутите / от Маршрут 24 до маршрут 29 /. 
2. Скоростите на „S – Bahn” – маршрутите, са съответно по-високи от тези на BUS –
маршрутите. 
3. BUS – маршрутите се моделират със  съобщителна скорост - 15 км/ч 
    S – Bahn – маршрутите се моделират със съобщителна скорост - 25 км/ч 
4. Матрицата Mz – BUS / на масовия градски танспорт / e с дименсия – брой лица 
 
 
 

5. ОТСЕЧКОВА МРЕЖА ЗА „PuT” -  системата МОПТ 

 
1. Изхождаме от „BNW”  и се активират отсечките, които се припокриват с линейните 
маршрути – „Lineroute” в една посока.   
 
2. Дефинират се линейни маршрути, т.е.  
- начален възел, следващи възли и спирки, краен възел ( маршрутите са двупосочни) 
 
3. Определят се възли за достъп  
 
4. Определят се възли за прекачване  
- всички спирки, които са в близост до кръстовището (възел) се дефинират, като спирки 
за прекачване между отделните маршрути. 
 
5. За всеки маршрут се създава „времеви профил” – времена за пропътуване между 
отделните спирки:  
 
Vмопт = 15 км/ч - BUS 
Vмопт = 25 км/ч – S – Bahn  
 
Задаване на „тактова честота” за маршрута – генерирано 5-10 min. 
Време за прекъсване в „спирка – област” 3-5 min (от тактова честота = 5-10 min). 
 
 

6. КОНЕКТОРИ – „възли – свръзки” – между PuT – NW  и TRi: 

 
Конекторите (вектор - свръзките) служат за обвързванена териториалните структури с 
мрежата на МОПТ. Те се връзват за „възли от PuT – NW” или към „Възлите за достъп” 
или конкретни „спирки – точки”. 
 

- задава се генерално „време за пешеходен подход и отход” – 6 минути. 
 

7. Комплексна транспортна мрежа – BNW – ( Комплексна Траспортна Мрежа )                

( съдържаща ПУМ , МОПТ и HGV) 
 
Вектор-свръзки (конектори) на транспортните райони с BNW – Прогноза 2040 година са 
уточнени и специфицирани.  
 
 



23 

 

8.  PRT - ПРОГНОЗНА ПУМ – ВАРИАНТИ  НА МРЕЖАТА ЗА ЛЕКИЯ  

                АВТОМОБИЛЕН  ТРАФИК  
 

Общия устройствен план на Пловдив-2040 се разработва в един основен сценарий, 
- „I”  – вариант – гр.Пловдив с периферни разширения - селищна територия –7035 

ха = 70,4 км2, 
 докато ПС-КТС  се разработва в два сценария : 

-  1. Сценарий „А“ със “S-Bahn”” 
-  2. Сценарий „Б“ без “S-Bahn””,  

като градоустройствена подложка на двата сценария за ПС-КТС стои  
- „II”  – вариант дисперсен град селищна територия         – 12 361 ха = 123,6 км2 

 
ПУМ-първостепенната улична мрежа, която адекватно да обвърже и обслужи 
прогнозното териториално развитие и структури, се предлата да се състои от 6 типа 
улици по НАРЕДБА №02-20-2.   

  

 

2.2.1.2.  Извеждане и графично представяне 

на резултатите от         изчисленията 

с ПП – „VISUM“  ( Прогноза 2040 г.) 

 

 След като изложихме последователно модалните параметри и условията, при 
които е разработена транспортно – социологическата прогноза на ПС-КТС , с която 
се получават транспортните връзки (потоци), и изложихме представянето и  
изграждането на Комплексната транспортна мрежа – BNW – ( ПУМ , МОПТ и HGV ) – 

съдържаща всички видовете сепарирани мрежи във „VISUM“- формат , който е 

необходим за изчисление на транспортните потоци, т.е. за натоварването на мрежата 
ПУМ в прогнозната година -2040.  

Тази постановка на нещата е излючително  важна, тъй като Пловдив е 
хилядолетен и уникален град и неговото развитие като  център на Пловдивската 
агломерация с всички съществуващи и бъдещи регионални проблеми са отчетени 
само в ОУП и ПС-КТС на града. 

Тук не се спираме на самото изчисление, което е софтуерен процес, и не 

подлежи на описание, зашото е софтуерна логика вградена в софтуера  „VISUM“ , а 

ще приведем извеждането  и графичното и текстово представяне на резултатите от 
изчисленията. 
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Скица на съществуващия възела «Водна палата»  
с брой ленти за движение-2022 г.     
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Скица извлечение от транспортното натоварване на част от прогнозната ПУМ 
заедно с възел №205 – “Водна палата“ в прогнзния хоризонт 2040 г. , изчислено  
с  Програмния продукт „VISUM“ 
 

 
 
 
 
На Скицата извлечение от транспортното натоварване на ПУМ може да се видят 
пронозното транспортно натоварване на отсечките на : 

 бул.»България», свързваща възлите №108, 109, 110, 111, 1012 и 113,  

 бул-«6-ти Септември» свързваща възлите №299, 210, 211, 700, 699, 214 и 
215, 

 и бул.»Цар Борис III- Обединител» свързващ възлите №110, 189, 182 , 205, 
701 , 700, 702 и 231. 

Също така на скицата може да се види и интересуващият ни възел №205 – “Водна 

палата“, в общата картина на ПУМ Пловдив 2040 г. , който се намира на бул. .»Цар 
Борис III- Обединител» и бул.»Марица-юг». 
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След като коментирахме пропускателната способност на възела „Водна палата“ в 
сегашния момент към 2022 г. , ще   изведем Максималното часово натоварване на 
възела „Водна палата“, прогнозно към 2040 г. което да послужи за бъдещото 
дименсиониране на възела : - светофарна уредба, геометрично решение и различните 
варианти на решението за да се осигури пропускателната способност на възела при 
прогнозните  дадености на трафика. 
 
Скица извлечение от транспортното натоварване на възел №205 –  
“Водна палата“ в прогнзния хоризонт 2040 г. , изчислено с  ПП – „VISUM“ 
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Максимално часово натоварване на възела „Водна палата“-2040 г., което да 
послужи за бъдещото геометрично решение и дименсиониране на възела : 
 

 Вход от  „Цар Борис III   Обединител“ – север  - 2 броя ленти по 3,0 метра 

ширина. Натоварване –  Ляво      -   114  ЕЛК/час 

Право   - 2511  ЕЛК/час 

Дясно    -      0  ЕЛК/час 

    Общо 2040г.   -   2625 ЕЛК/час    ( Диагноза 1256 ЕЛК/час) 

 

 Вход от  „Цар Борис III   Обединител“ – юг        - 2 броя ленти по 3,50 метра 

ширина. Натоварване –   Ляво      -       0 ЕЛК/час 

Право    - 2013 ЕЛК8час 

Дясно     -    73 ЕЛК/час 

    Общо  2040г.  -  2086  ЕЛК/час    ( Диагноза  1256 ЕЛК/час) 

 

 Вход от бул. „Марица»  – изток – 1+1 брой ленти по 3,0 метра ширина 

Натоварване –                 Ляво       -      4 ЕЛК/час 

    Право    -    79  ЕЛК/час 

    Дясно    -  452  ЕЛК/час 

   Общо  2040г.  -    575  ЕЛК/час     ( Диагноза  820 ЕЛК/час) 

 

 Вход от бул. „Марица»  – запад -  1 брой ленти по 4,0 метра ширина 

Натоварване –                  Ляво      -      0 ЕЛК/час 

    Право    -  837 ЕЛК/час 

    Дясно    -  541 ЕЛК/час 

   Общо  2040г. -  1378  ЕЛК/час    (   Диагноза  624 ЕЛК/час) 

 

 Общо максимална часово натоварване на кръстовището 

 ( Прогноза 2040г.) = 6664 ЕЛК/час. 

 Общо максимална часово натоварване на кръстовището 
( Диагноза 2022г.) = 3956 ЕЛК/час. 

 
При сравнението на двете картограми на натоварването с транспортни потоци от 
Диагнозата (2022г.) и Прогозата (2040г.) се вижда, че те са сходни по посоките и 
съотношението на транспортните потоци . Това показва, че Макро-модела „VISUM“ е 
калибриран и адекватен на регионалните и градоустройствени дадености на 
Агломерация -Пловдив, с тази разлика , че стойностите в прогнозната картограма, 
транспортните потоци са се увеличили, във връзка с рязко повишаващата се 
моторизация от 2005 до 2018г. и редица други  увеличаващи се териториални 
параметри на транспортно- социологическата прогноза. 
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3.0. Анализ - Съпоставка на проектните решения на възела  

„Водна палата“ с възможностите за поемане на трафика 

от бул. „Цар Борис III  Обединител“ 

         и бул. „Марица – юг“  

 

3.1. Проектни решения на възела - варианти  

 

От община Пловдив беше представена , като изходна информация, проектната 
документация на възела „Водна палата“, Вариант №12 , въпреки, че проекта съдържа  
повече от 12 броя варианти, всички основно проучени и окомплектовани. 
Вариант №12 , представлява възел тип „Диамант“, с подземно преминаване на 
бул.“Марица-ЮГ“ и с кръгово кръстовище на бул.“Цар Борис-Обединител“ на терен , 
където са разрешени всички маневри на МПС – завои на ляво, право и дясно. 
Четирите рампи на възела са връзката на бул.“Марица-ЮГ“ - (подземното ниво) 
с крговото кръстовище на бул.“Цар Борис-Обединител“, което е на ниво терен. 

 

Като Инварианти на възела, изхождайки от градоустройствени съображения,  
могат да се приемат сладните отсечки :  

 Отсечката от „Цар Бюрис III-Обединител» , на север, която включва моста на р. 
Марица (2+2) ленти за движение, без промяна  

 Отсечката от „Цар Бюрис III-Обединител» , на Юг, която включва  (3+3) ленти за 
движение, между възел «Водна палата»  и кръстовишето на «Чифте баня», без 
промяна 

 
Остават за варииране / за промяна / двете отсечки на бул. «Марица-юг», излизащи 
на изток и на запад от възела, които.могат да се вариират като ширини и като 
вертикално планиране, т.е. като брой ленти за движение и като нивелети за подлезно 
или надлезно рещение на преминаването на бул.»Марица-юг» под или над бул. „Цар 
Бюрис III-Обединител».  
Проектните варианти на възела с мостово съоръжение на бул.»Марица» ( над улица 
“Цар Борис-Обединител ), по принцип се отхвърлят по градоустройствени 
съображения, понеже развалят панорамата на «Стария град» , гледана от север и 
други съобржения. 
От обшина Пловдив ни бяха предоставени окончателно два варианта, които се 
разработват като работни проекти от Инженеринговата фирма - «Вариант №1“ и 
„Вариант №2“ , които да се включат в настоящия доклад за изследване на 
пропускателната способност и трафика и да се симулират с ПП - „VISSIM».  
И двата варианта представляват възел тип „Диамант“, с подземно преминаване на 
бул.“Марица-юг“ и с кръстовище на бул.“Цар Борис-Обединител“ на терен ,  в първия 
вариант „Кръръгово“ – ( Вариант№1 ), а във втория вариант нормално 
Четириклонно кръстовище – ( Вариант №2).  
И двата варианта са с по 4 броя  рампи за дясно завиване ( по две за всяка от 
посоките на бул. «Марица-юг « ) и това по  принцип ги обединява като варианти с 
подлезно преминаване ( с различни модификации на кръстовището на бул. „Цар 
Бюрис III-Обединител»)., върху които могат да се развият различни постановки с 
пропускателната способност на възела и трафика, както за 2022 г. така и прогнозата 
2040 г. 
По- нататък в доклада ще се придържаме към така положената номерация на 
вариантите - «Вариант №1“ и „Вариант №2“  и всички направени заключения и 
препоръки ще се отнасят по принцип за двата варианта, като и двата предлагат 
подлезно пременаване на бул.»Марица-юг» под  бул. „Цар Бюрис III-Обединител». 
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3.2. Съпоставка на проектните решения с 

Диагнозния трафик и развръзки 2022 г.  

 
На схема 2 е изнесено и графично представено Максималното часово натоварване 
- 2022г. на възела „Водна палата“, което да послужи за бъдещото дименсиониране 
на възела : - светофарна уредба, или подлез, геометрично решение и различните 
варианти на решението, за да се осигури пропускателната способност на възела при 
днешните ( 2022 година ) дадености на трафика и с резерви за бъдещето. 
 
 

 Вход от  „Цар Борис III   Обединител“ – север  - 2 броя ленти по 3,0 метра 

ширина. Натоварване –  Ляво      - 152  ЕЛК/час 

Право   - 904  ЕЛК/час 

Дясно    - 200  ЕЛК/час 

    Общо              - 1256  ЕЛК/час 

 

 Вход от  „Цар Борис III   Обединител“ – юг        - 2 броя ленти по 3,50 метра 

ширина. Натоварване –   Ляво      - 392 ЕЛК/час 

Право    - 820 ЕЛК8час 

Дясно     -  44 ЕЛК/час 

    Общо               - 1256  ЕЛК/час 

 

 Вход от бул. „Марица»  – изток – 1+1 брой ленти по 3,0 метра ширина 

Натоварване –                 Ляво       - 112 ЕЛК/час 

    Право    - 436  ЕЛК/час 

    Дясно    - 272  ЕЛК/час 

   Общо              -   820  ЕЛК/час 

 

 Вход от бул. „Марица»  – запад -  1 брой ленти по 4,0 метра ширина 

Натоварване –                  Ляво      - 124 ЕЛК/час 

    Право    - 272 ЕЛК/час 

    Дясно    -  228 ЕЛК/час 

   Общо              -     624  ЕЛК/час 

 

Общо максимална часово натоварване на кръстовището . 

Март 2022 г. = 3956 ЕЛК/час. 
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( Данни от 2022 г.) 

Максимално натоварване сряда вечер - 17,30 часа ( начало на час-пик) 

 

 
 
 

Вариант №1 - 2022 г. :  

( с «кръгово кръстовище» на бул. “Цар Борис III- Обединител) : 
 
/ Виж стилизираната схема на възела / 
 
Изведената максимална  интензивност на транспортните потоци за 2022 г., идва да 
покаже каква е годността на съоръжението възел „Водна палата“ да поеме 
натварването от съществуващия трафика  ( транспортни потоци). 
Това касае геометрията на възела и неговата пропускателна способност съпоставена с 
транспортните потоци, минаващи  през възела и техните развръзки по посоки. 
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На приложения стилизиран фрагмент на натоварването, е изведено и графично 
представено Максималното часово натоварване на възела „Водна палата“-2022 г, 
което да послужи за бъдещото дименсиониране на възела :  

- светофарна уредба,  
- или кръгово кръстовище 
- или подлез на бул.“Марица-юг“ 

със ситуацията на различните варианти на решението, за да се осигури 
пропускателната способност на възела при съществуващите стойности на трафика и с 
резерви за бъдещето. 
 
Понеже и двата варианта на възела предполагат подлезното преминаване набул. 
„Марица-юг“, искаме да се съсредоточим, върху въпроса за светлото разстояние на 
мостовата конструкция на „бул. „Цар Борис III  Обединител“ , която е съществената  
част от съоръжението възел «Водна палата». 
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Как стои въпросът с нормативните изисквания, действащи към момента 2022 г.? 
Наредба № РД 02-20-2 от 20.12.2017 г., която действа в момента,  постановява светли 
височини за съоръженията / Мостове / , както следва : 
 

 По действащата Наредба № РД 02-20-2 от 20.12.2017 г. 

- Чл.76 (1) Приложение №15 – Основни размери и светли габарити за 

автобуси -  4,50 м , „S3 – Горно разстояние за сигуност– 0,30 м“ 

Светлите габарити за съоръженията / мостове / в действащата Наредба са дадени 
много недиференцирано и не могат да ни ориентират. 
За това пък в старата Наредба №2 от 02.10.2004 имаме дадени диференцирано 
светлите габарити за всички срещащи се практиката видове превозни средства. 

 По Наредба №2 от 02.10.2004 г. 

- Чл.65, ал.6 „Оразмерителните параметри на видовете пътни превозни 

средства са дадени в приложение №11 : 

Лек автомобил – 1,5 м 
Леко товарен автомобил до 7,5 тона - 2,40 м 
Пожарни автомобили – 2,8 м 
Снегопочистващи машини – 3,30 м 
Автобуси градски – 3,05 м 

Ако вземем предвид максималното изискване за светъл габарит на предвидените за 
движение под моста по бул.»Марица -юг» превозни средства - «Снегопочистващи 
машини» - 3,30 м ( по старата Наредба ) и добавим„S3 – Горно разстояние за 
сигуност– 0,30 м“ по действащата Наредба ще получим светъл габарит на мостовото 
съоръжение : 3,30 + 0,30= 3,60 м 

 
Според изискванията на настоящия момент 2022 г. 

 Товарно автомобилно движение по отсечките на бул. «Марица.юг», както и 

автобуси на Масовия градски транспорт не се предвиждат. Следователно 

светлия габарит на мостовата конструкция трябва да се предвиди за : 

- Леко автомобилно движение 
- леко товарно автомобилно движение 
- Пожарни автомобили 
- Снегопочистващи машини 
- линейки на «Бърза медицинска помощ» 

 По вкопания бул.»Марица юг» не се предвиждат пешеходци и Велодвижение, 
чието провеждане и развръзки се осъществявят на ниво по моста на „бул. „Цар 
Борис III  Обединител“. На ниво по бул. „Цар Борис III  Обединител“ се 
предвижда и провеждането на евентуално Товарно автомобилно движение и 
Автобуси на масовия градски транспорт. 

Можем да обобщим изискванията за възела, които трябва да бъдат удовлетварени за 
светлата височина на конструкцията, за  да изпълнява той функциите си в настоящия 
момент 2022 г. и в перспектива за  бедещето 

 Светлата височина на мостовата консрукция на „Цар Борис III   Обединител“ не 
трябва да надхвърля 3,6 метра височина поради факта, че всички последващи 
мостови конструкции по бул. Марица -юг са с такава светла височина и това ще 
изисква : 

 забрана за товарното движение по бул.Марица-юг  с височинен габарит по-
голям от 3,6 м, поради опасност от челни удари на коли с различен от 
посочения светъл габарит. Това трябв да се отрази в организацията на 
движението с Пътни знаци, за да не се получи заблуждение на случайно 
попаднали във възела товарни МПС. 
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 По ниския светъл габарит / 3,6 м – светла височина /  ще доведе до 30% 
снижение на изкопните и СМР стойности  ( при  6% надлъжен наклон на 
вкопания бул.»Марица юг» )  на съоръжението пред вид сбитите, кратки 
срокове за неговата реализация. В сравнение с максималния светъл габарит, 
който се предвижда от действащата Наредбата – 4,8 м , за всички видове 
движение, без трамваи, разликата от 1,20 метра светла височина е 
впечатляваща. 

 
Може да се постави въпросът : «А какво ще стане , ако мостът на  река Марица се 
реконструира и се вдигне нивото му с около 1 метър, каквито идеи витаят в 
обещественото пространство?» . Тогава моството съоръжение на бул.„Цар Борис III  
Обединител“ ще се вдигне с около метър, а минаващия от долу бул.“Марица.юг“ 
построен при светъл габарит 3,6 м , ще се получи със светъл габарит 4,5 м, без при 
това да се изисква каквото и да е ново строителство на вкопания бул.“Марица -юг“. 
 
Както беше отбелязано по -рано, имаме задача да изследваме двата варианта на 
ситуационно -геометричното решение  - Вариант 1 и Вариант 2. 

 
По отношение на съществуващото макс.часово натоварване / трафика / на възел 
„Водна палата“ -2022 г. имаме на бул. „Марица-юг»  – запад 624 ЕЛК/час и „Марица юг»  
– изток 820 ЕЛК/час. 
За това натоварване можем да кажем, че то напълно се удовлетворява от четвърто IV-
класна улица / Наредба №РД-2-20-2 от 20.1.2017г. / с ширина 7,0 м. с 2-ленти за 
движение в посока. Пропускателната способност на една лента за движение 3,5 м 
ширина е равна на 780 ЕЛК/час. 
Имайки пред вид че потока от „Марица-юг»  – запад 624 ЕЛК/час са разделя на Право 
движение 272 ЕЛК/час, Дясно движение 228 ЕЛК/час и Ляво движение 124 ЕЛК/час , то 
те ще се поемат от лентата на подлезно преминаващата улица – право, и дясната 
рампа  за завизащите на дясно и ляво МПС -та. Рампата на възела с ширина 4,5 м 
ширина е напълно достатъчна да поеме левия + десен поток = 124л+228д =352 
ЕЛК/час. Проблемни са 124 ЕЛК/час- ляво завиващите от „Марица-юг»  – запад 
 
Респективно    потока от „Марица-юг»  – изток 820 ЕЛК/час са разделя на Право 
движение 436 ЕЛК/час, Дясно движение 272 ЕЛК/час и Ляво движение 112 ЕЛК/час. Те  
ще се поемат от лентата на подлезно преминаващата улица - право и рампата на 
възела за завиващите на дясно и ляво МПС-та.  Рампата на възела с ширина 4,5 м 
ширина е напълно достатъчна дапоеме левия + десен поток = 112л+272д =384 
ЕЛК/час. Проблемни са 112 ЕЛК/час- ляво завиващите от „Марица-юг» – изток. 
  
По отношение на прогнозното макс.часово натоварване / трафика / на възел „Водна 
палата“-2022 имаме по бул. „Цар Борис III   Обединител“ – север  1256 ЕЛК/час и 
по „Цар Борис III   Обединител“ – юг  1256 ЕЛК/час. 
За това натоварване можем да кажем, че то се удовлетворява от трето III-класна улица 
/ Наредба №РД-2-20-2 от 20.1.2017г. / с ширина 14,0 м. с две ленти за движение в 
посока от север и с ширина 21,0 м. 3 ленти за движение в посока от юг.   
Пропускателната способност на една лента за движение за III-класна улица с 3,5 м 
ширина е равна на 850 ЕЛК/час. 
Тук приемаме рещение, имайки пред вид че потока от „Цар Борис III   Обединител“ – 
от север 1256 ЕЛК/час е предимно от Право движение 904 ЕЛК/час и то ще се поеме 
от двете ленти на мостовата конструкция с ширина 3,0 м ширина всяка от тях. 
Респективно    потока от „Цар Борис III   Обединител“ – от юг 1256 ЕЛК/час е 
предимно от Право движение 820 ЕЛК/час , което без проблем ще се поема от трите  
ленти на улицата, всяка с 3,5 м ширина. 
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Проблемни са : 
- 152 ЕЛК/час- ляво завиващите от „Цар Борис III   Обединител» – от север и  
- 392 ЕЛК/час- ляво завиващите от „Цар Борис III   Обединител» – от юг 

 
За ляво-завиващите потоци на възела, които са: 124+112+152+392 = 780 ЕЛК/час, 
трябва да отделим спициално внимание. 
Ляво завиващите потоци от всички посоки на възела са 780 ЕЛК/час, което на практика 
изчерпва пропускателната спосбност на една лента от кръговото кръстовище, което 
общо има 2 ленти за движение. Това отваря с 50% пропусателната способност на 
възела за поемане на интензивните прави потоци от бул. „Цар Борис III   Обединител“, 
които са 904 ЕЛК/час от север и 820 ЕЛК/час от юг. Тези стойности са на ганицата на 
на пропускателната способност на една лента от III- то класна артерия, каквато 
представява бул. „Цар Борис III   Обединител“ – 850 ЕЛК/час. Така, че резервите  за 
пропускатената способност за в бъдеще да изчерпани. Това не е преспективното 
ситуационно решение на възела, въпреки подлезното преминаване на бул.»Марица -
юг», защото оставащите ляво завиващи МПС в кръга отнемат много време за своите 
маневри.  
 

Тук ще направим обобщение на изискванията за възела ( Вариант №1 – 2022 г.       
с «кръгово кръстовище» на бул. “Цар Борис III- Обединител ), които трябва да 

бъдат удовлетварени за да изпълнява той функциите си в настоящия момент - 2022г. и 
в перспектива. 
 

1. Светлата височина на мостовата консрукция на „Цар Борис III   
Обединител“ не трябва да надхвърля 3,6 метра височина поради факта, 
че всички последващи мостови конструкции по бул. Марица -юг са с 
таткава височина и това ще доведе до : 

 забрана за товарното движение по бул.Марица-юг  с височинен габарит по-
голям от 3,6 м, поради опасност от челни удари на коли с различен от 
посочения габарит. Това трябв да се отрази в организацията на движението с 
Пътни знаци, за да не се получи заблуждение на случайно попаднали във 
възела товарни МПС. 

 По ниския габарит / 3,6 м – светла височина /  ще доведе до 30% снижение на 
изкопните и СМР стойности на съоръжението пред вид кратките срокове за 
неговата реализация 

2. Левите завои от всички посоки  не могат да бъдат пренебрегнати, тъй 
като са значителни. Възел «Водна палата» не може да функционира без 
леви завои , тъй като те са вплетени в транспортните потоци , 
преминаващи през кръговото кръстовище. 

3. Десните рампи на възела , за дясно завиващи от бул.»Марица-юг» МПС , 
са в състояние да поемат сегашното и прогнозното натоварване 

4. Бул. Марица-юг поема сегашното и прогнозно натоварване  
5. бул.„Цар Борис III   Обединител“ поема сегащното и прогнозно 

натоварване 
6. Вариант -1 – 2022 г. Решението на възел «Водна палата» като  

«кръгово кръстовище» на бул. “Цар Борис III- Обединител , с 
подлезно преминаване на бул.«Марица -юг» не е преспективното 
ситуационно решение на възела, защото оставащите ляво завиващи 
МПС в кръга са значителни, отнемат много време за своите маневри и 
затормозяват  «правите потоци».  
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Вариант №2 – 2022 г. :  

( с «четириклонно кръстовище» на бул. “Цар Борис III- Обединител,  
без леви завои от всички посоки) : 
 
/ Виж стилизираната схема на възела /  
 

 
 
По отношение на съществуващото максимално.часово натоварване / трафика / на 
възел „Водна палата“ -2022 г. имаме на бул. „Марица-юг»  – запад 624 ЕЛК/час и 
„Марица юг»  – изток 820 ЕЛК/час. 
За това натоварване можем да кажем, че то напълно се удовлетворява от четвърто IV-
класна улица / Наредба №РД-2-20-2 от 20.1.2017г. / с ширина 7,0 м. с 1-лента за 
движение в посока. Пропускателната способност на една лента за движение 3,5 м 
ширина е равна на 780 ЕЛК/час. 
Имайки пред вид че потока от „Марица-юг»  – запад 624 ЕЛК/час са разделя на Право 
движение 272 ЕЛК/час, Дясно движение 228 ЕЛК/час и Ляво движение 124 ЕЛК/час , то 
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те ще се поемат от лентата на подлезно преминаващата улица – право, и дясната 
рампа  за завизащите на дясно и ляво МПС -та. Рампата на възела с ширина 4,5 м 
ширина е напълно достатъчна дапоеме левия + десен поток = 124л+228д =352 
ЕЛК/час. Проблемни са 124 ЕЛК/час- ляво завиващите от „Марица-юг»  – запад 
 
Респективно    потока от „Марица-юг»  – изток 820 ЕЛК/час са разделя на Право 
движение 436 ЕЛК/час, Дясно движение 272 ЕЛК/час и Ляво движение 112 ЕЛК/час. Те  
ще се поемат от лентата на подлезно преминаващата улица - право и рампата на 
възела за завиващите на дясно и ляво МПС-та.  Рампата на възела с ширина 4,5 м 
ширина е напълно достатъчна да поеме левия + десен поток = 112л+272д =384 
ЕЛК/час. Проблемни са 112 ЕЛК/час- ляво завиващите от „Марица-юг» – изток. 
  
По отношение на прогнозното максимално.часово натоварване / трафика / на възел 
„Водна палата“- 2022г.  имаме по бул. „Цар Борис III   Обединител“ – север  1256 
ЕЛК/час и по „Цар Борис III   Обединител“ – юг  1256 ЕЛК/час. 
За това натоварване можем да кажем, че то се удовлетворява от трето III-класна улица 
/ Наредба №РД-2-20-2 от 20.1.2017г. / с ширина 14,0 м. с две ленти за движение в 
посока от север и с ширина 21,0 м. 3 ленти за движение в посока от юг.   
Пропускателната способност на една лента за движение за III-класна улица с 3,5 м 
ширина е равна на 850 ЕЛК/час. 
Тук приемаме рещението, имайки пред вид че потока от „Цар Борис III   Обединител“ 
– от север 1256 ЕЛК/час е предимно от Право движение 904 ЕЛК/час и то ще се 
поеме от двете ленти на мостовата конструкция с ширина 3,0 м ширина всяка от тях. 
Респективно    потока от „Цар Борис III   Обединител“ – от юг 1256 ЕЛК/час е 
предимно от Право движение 820 ЕЛК/час , което без проблем ще се поема от трите  
ленти на улицата, всяка с 3,5 м ширина. 
 
Проблемни са : 

- 152 ЕЛК/час- ляво завиващите от „Цар Борис III   Обединител» – от север и  
- 392 ЕЛК/час- ляво завиващите от „Цар Борис III   Обединител» – от юг 

 
За ляво-завиващите потоци на възела, които са: 124+112+152+392 = 780 ЕЛК/час, 
ще отделим спициално внимание. 
Ляво завиващите потоци от всички посоки на възела са 780 ЕЛК/час, което на практика 
изчерпва пропускателната спосбност на една лента от IV-класна улица. При тази 
ситуация има две решения :   
  

1. Вариант 2-А : „Да се премахнат ляво-завиващите потоци от възела, които са 
19,0% от целия транспортен поток ( особенно тези 392 ЕЛК/час- ляво 
завиващите от „Цар Борис III-  Обединител» – от юг ) и те да се обработят от 
съседни на възела кръстовища, по ПУМ и второстепенната улична мража, което 
е възможно.  
 

2. Вриант 2-Б : Да се устрои Светофарна уредба на четириклонното кръстовище 
на бул.„Цар Борис III   Обединител“ , при което с отделна фаза да се обоработят 
ляво-завиващите потоци във възела. Това не е преспективно ситуационно 
решение на възела, въпреки подлезното преминаване на бул.»Марица -юг», 
защото оставащите ляво завиващи МПС в кръстовището отнемат много време 
за своите маневри и затормозяват основното «право движение», което е 
преобладаващо.  
  

Премахването на левите завои от някои особено натоварени и конфликтни кръстовища 
се практикува в много градове, когато ситуацията го изисква и компромисите не са 
толкова големи, които се допускат с това решение. 



37 

 

За това Вариант 2А – с четириклонно кръстовище на бул. „Цар Борис III-  Обединител» 
с премахване на левите завои от възела е решение , което препоръчваме като 
перспективен и добър вариант за възела «Водна палата». 
 
Освен това , този Вариант -2А , крие потенциални възможности за светкавична 
реконструкция, ако общественото мнение за запазване на «левите завои» все пак  
вземе превес, което може да се случи със следните меропиятия (Вариант 2Б ): 

 С оттегляне на острова на бул.„Цар Борис III-  Обединител» на юг, 

  монтиране на свеофарна уредба и 

 бърза промяна на организацията на движението,  
 

Вариант 2-А бързо може да се оформи като Вариант 2-Б, което е всичко което маже 
да се желае от реконструкцията на възел «Водна палата» към настоящия момент и за 
перспекивния период. 
 

Тук ще направим обобщение на изискванията за възела ( Вариант №2 - с 
четириклонно кръстовище» на бул. “Цар Борис III- Обединител и подлезно 
преминаване ва бул.»Марица-юг»), които трябва да бъдат удовлетварени за да 

изпълнява той функциите си в настоящия момент - 2022г. 
 

1. Светлата височина на мостовата консрукция на „Цар Борис III   
Обединител“ не трябва да надхвърля 3,6 метра височина поради факта, 
че всички последващи мостови конструкции по бул. Марица -юг са с 
таткава височина и това ще доведе до : 

 забрана за товарното движение по бул.Марица-юг  с височинен габарит по-
голям от 3,6 м, поради опасност от челни удари на коли с различен от 
посочения габарит. Това трябв да се отрази в организацията на движението с 
Пътни знаци, за да не се получи заблуждение на случайно попаднали във 
възела товарни МПС. 

 По ниския габарит / 3,6 м – светла височина /  ще доведе до 30% снижение на 
изкопните и СМР стойности на съоръжението пред вид кратките срокове за 
неговата реализация 

2. Левите завои от всички посоки  са премахнати, тъй като не са 
значителни. Вариант 2А на възела «Водна палата»  може да 
функционира без леви завои , които са вплетени в транспортните потоци, 
и с организация на движението трябва да бъдат премахнати и изчистени 
от транпортния поток на възела. 

3.  Може да се получи и компромисен Вариант 2Б, в който ляво-завиващите 
потоци се допускат във възела и се обработват съ светофарна уредба. 
Това е подвариант на възела и може да се получи с лека и бърза  
реконструкция от Вариант 2А. 

4. Десните рампи на възела , за дясно завиващи от бул.»Марица-юг» МПС , 
са в състояние да поемат прогнозното натоварване 

5. Бул. Марица-юг поема сегашното и прогнозно натоварване и 
бул.„Цар Борис III   Обединител“ поема сегашното и прогнозно 
натоварване 

 

Вариант -2 , Решението на възел «Водна палата» с четиркмонно ръстовище на бул. 
“Цар Борис III- Обединител“ , с подлезно преминаване на бул.«Марица -юг» 
представлява преспективното ситуационно решение на възела, ( особено 
Вариант -2А , с премахване на ляво-завиващите потоци ), защото той в максимална 
степен удовлетворява основните изисквания за пропускателна способност спрямо 
днешния трафик и има големи резерви за бъдещето. 
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3.3. Съпоставка на проектните решения с 

Прогнозния трафик и развръзки 2040 г.                                    

 
Изведената прогнозна интензивност на транспортните потоци ( точ.2.3.1.2. )  при 
предпостовките на транспортно-социологическата прогноза за 2040 г., идва да покаже 
каква е годността на съоръжението възел „Водна палата“ да поеме натварването 
от трафика в по-далечно бъдеще, когато ПУМ  ще бъде изградена в своятя цялост, за  
да поеме трафика от бъдещите регионални и вътрешно-градски транспортни потоци. 
Това касае геометрията на възела и неговата пропускателна способност съпоставена с 
прогнозните транспортните потоци, минаващи  през възела и техните развръзки по 
посоки. 
Фрагмент извлечение от транспортното натоварване на възел №205 –  
“Водна палата“ в прогнзния хоризонт 2040 г. , изчислено с  ПП – „VISUM“ 
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На приложения фрагмент от картограмата на натоварването, е изведено и графично 
представено Максималното часово натоварване на възела „Водна палата“-2040 
г., което да послужи за бъдещото дименсиониране на възела :  

- светофарна уредба,  
- или кръгово кръстовище 
- или подлез на бул.“Марица-юг“ 

със ситуацията на различните варианти на решението, за да се осигури 
пропускателната способност на възела при прогнозните стойности на трафика и с 
резерви за бъдещето. 
Както беше отбелязано по -рано, имаме задача да изследваме двата варианта на 
ситуационно -геометричното решение - Вариант №1 и Вариант №2 . 

 
 
Максималното часово натоварване на възела „Водна палата“-2040 г., което да 
послужи за бъдещото дименсиониране на възела е : 
 

 Вход от  „Цар Борис III   Обединител“ – север  - 2 броя ленти по 3,0 метра 

ширина. Натоварване –  Ляво      -   114  ЕЛК/час 

Право   - 2511  ЕЛК/час 

Дясно    -      0  ЕЛК/час 

    Общо              -   2625 ЕЛК/час 

 

 Вход от  „Цар Борис III   Обединител“ – юг        - 2 броя ленти по 3,50 метра 

ширина. Натоварване –   Ляво      -       0 ЕЛК/час 

Право    - 2013 ЕЛК8час 

Дясно     -    73 ЕЛК/час 

    Общо               -  2086  ЕЛК/час 

 

 Вход от бул. „Марица юг»  – изток – 1+1 брой ленти по 3,0 метра ширина 

Натоварване –                 Ляво       -      4 ЕЛК/час 

    Право    -    79  ЕЛК/час 

    Дясно    -  452  ЕЛК/час 

   Общо              -    575  ЕЛК/час 

 Вход от бул. „Марица-юг»  – запад -  1 брой ленти по 4,0 метра ширина 

Натоварване –                  Ляво      -      0 ЕЛК/час 

    Право    -  837 ЕЛК/час 

    Дясно    -  541 ЕЛК/час 

   Общо              -  1378  ЕЛК/час 

Общо максимална часово натоварване на кръстовището - 2040г. = 6664 ЕЛК/час. 
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Вариант №1 – 2040 г. :  
( с «кръгово кръстовище» на бул. “Цар Борис III- Обединител и подлезно 
преминаване на бул.“Марица-юг“) : 
 
/ Виж стилизираната схема на възела / 
 
 

 
 
 
По отношение на прогнозното максимално.часово натоварване / трафика / на възел 
„Водна палата“ имаме : 

 на бул. „Марица-юг»  – запад 1378 ЕЛК/час  

 и „Марица юг»  – изток 575 ЕЛК/час. 
За това натоварване можем да кажем, че то напълно се удовлетворява от четвърто IV-
класна улица / Наредба №РД-2-20-2 от 20.1.2017г. / с ширина 7,0 м. с 1-лента за 
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движение в посока. Пропускателната способност на една лента за движение 3,5 м 
ширина е равна на 780 ЕЛК/час. 
Имайки пред вид че потока от „Марица-юг»  – запад 1378 ЕЛК/час са раздвоява на 
Право движение 837 ЕЛК/час и Дясно движение 541 ЕЛК/час, което ще се поеме от 
лентата на подлезно преминаващата улица и дясно завизащата рампата на възела с 
ширина 4,5 м ширина. 
Респективно    потока от „Марица-юг»  – изток 575 ЕЛК/час са раздвоява на Право 
движение 79 ЕЛК/час и Дясно движение 452 ЕЛК/час, което ще се поеме от лентата на 
подлезно преминаващата улица и дясно завизащата рампата на възела с ширина 4,5 
м ширина. 
  
По отношение на прогнозното макс.часово натоварване / трафика / на възел „Водна 
палата“ имаме : 
 

 на бул. „Цар Борис III   Обединител“ – север  2625 ЕЛК/час  

 и „Цар Борис III   Обединител“ – юг  2086 ЕЛК/час. 
 
За това натоварване можем да кажем, че то се удовлетворява от трето III-класна улица 
/ Наредба №РД-2-20-2 от 20.1.2017г. / с ширина 14,0 м. с две ленти за движение в 
посока от север и с ширина 21,0 м., 3 ленти за движение в посока от юг.   
Пропускателната способност на една лента за движение за III-класна улица с 3,5 м 
ширина е равна на 850 ЕЛК/час. 
Тук приемаме компромисното рещение, имайки пред вид че потока от „Цар Борис III   
Обединител“ – от север 2625 ЕЛК/час е предимно от на Право движение 2511 
ЕЛК/час и то ще се поеме от двете ленти на мостовата конструкция с ширина 3,0 м 
ширина всяка от тях. 
Респективно    потока от „Цар Борис III   Обединител“ – юг 2086 ЕЛК/час е предимно 
от Право движение 2013 ЕЛК/час , което без проблем ще се поема от трите  ленти на 
улицата, всяка с 3,5 м ширина. 
Тук ще направим обобщение на изискванията за възела, които трябва да бъдат 
удовлетварени за да изпълнява той функциите си в прогнозното бъдеще - 2040г. 
 

1. Светлата височина на мостовата консрукция на „Цар Борис III   Обединител“ не 
трябва да надхвърля 3,6 метра височина поради факта, че всички последващи 
мостови конструкции по бул. Марица -юг са с таткава височина и това ще 
доведе до : 

 забрана за товарното движение по бул.Марица-юг  с височинен габарит по-
голям от 3,6 м, поради опасност от челни удари на коли с различен от 
посочения габарит. Това трябв да се отрази в организацията на движението с 
Пътни знаци, за да не се получи заблуждение на случайно попаднали във 
възела товарни МПС. 

 По ниския габарит / 3,6 м – светла височина /  ще доведе до 30% снижение на 
изкопните и СМР стойности на съоръжението пред вид кратките срокове за 
неговата реализация 

2. Левите завои от всички посоки  ( от прогнозна гледна точка-2040 г.) могат да 
бъдат пренебрегнати, тъй като са пренебрежимо малки. Възел «Водна палата» 
ще може да функционира без леви завои в прогнозния период. Това е резултат 
от добре планираната пътно-улична мрежа – ПУМ, където левите и десни 
маневри по възлите на мрежата се изисква да са минимални. 

3. Десните рампи на възела , за дясно завиващи от бул.»Марица-юг» МПС , са в 
състояние да поемат прогнозното натоварване 

4. Бул. Марица-юг поема прогнозното натоварване и бул.„Цар Борис III   

Обединител“ поема прогнозното натоварване 
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5. В Прогноза – 2040 г. кръгът не е необходим на възела, евентуално 
може да се помисли за сретофарна уредба с координирано светофарно 
регулиране  с голямото четириклонно кръстовище на „Чифте баня“ 

 
 
 
 

Вариант №2 – 2040 г. :  

( с «нормално четириклонно , кръстовище» на бул. “Цар борис III- 
Обединител“ и подлезно преминаване на бул.“Марица-юг“) : 

 
/ Виж стилизираната схема на възела / 
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За вариант №2 могат да се изтъкнат същите съображения както за Вариант №1, с тази 
разлика , че възела с четириклонно кръстовище е териториално по -икономичен от 
гледна точка на ангажираните площи за изграждане на възела и строителна стойност, 
поради липса на „кръгово кръсовище“ в решението. 
  
По отношение на прогнозното максимално.часово натоварване / трафика / на възел 
„Водна палата“ имаме:  

 на бул. „Марица-юг»  – запад 1378 ЕЛК/час  

 и „Марица юг»  – изток 575 ЕЛК/час. 
 
За тези натоварвания можем да кажем, че те напълно се удовлетворяват от четвърто 
IV-класна улица / Наредба №РД-2-20-2 от 20.1.2017г. / с ширина 7,0 м. с 1-лента за 
движение в посока. Пропускателната способност на една лента за движение 3,5 м 
ширина е равна на 780 ЕЛК/час. 
Имайки пред вид че потока от „Марица-юг»  – запад 1378 ЕЛК/час са раздвоява на 
Право движение 837 ЕЛК/час и Дясно движение 541 ЕЛК/час, и те ще се поемат от 
лентата на подлезно преминаващата улица и дясно завизащата рампата на възела с 
ширина 4,5 м ширина. 
Респективно    потока от „Марица-юг»  – изток 575 ЕЛК/час са раздвоява на Право 
движение 79 ЕЛК/час и Дясно движение 452 ЕЛК/час, което ще се поеме от лентата на 
подлезно преминаващата улица и дясно завизащата рампата на възела с ширина 4,5 
м ширина. 
  
По отношение на прогнозното макс.часово натоварване / трафика / на възел „Водна 
палата“ имаме : 

 на бул. „Цар Борис III   Обединител“ – от север  2625 ЕЛК/час  

 и „Цар Борис III   Обединител“ – от юг  2086 ЕЛК/час. 
За това натоварване можем да кажем, че то се удовлетворява от трето III-класна улица 
/ Наредба №РД-2-20-2 от 20.1.2017г. / с ширина 14,0 м. с две ленти за движение в 
посока от север и с ширина 21,0 м. 3 ленти за движение в посока отюг.   
Пропускателната способност на една лента за движение за III-класна улица с 3,5 м 
ширина е равна на 850 ЕЛК/час. 
Тук приемаме компромисното рещение, имайки пред вид че потока от „Цар Борис III   
Обединител“ – от север 2625 ЕЛК/час, е предимно от Право движение 2511 ЕЛК/час 
и то ще се поеме от двете ленти на мостовата конструкция с 3,0 м ширина всяка от тях. 
 
Респективно    потока от „Цар Борис III   Обединител“ – от юг 2086 ЕЛК/час е 
предимно от Право движение 2013 ЕЛК/час , което без проблем ще се поема от трите  
ленти на улицата, всяка с 3,5 м ширина. 
Тук ще направим обобщение на изискванията за възела, които трябва да бъдат 
удовлетварени за да изпълнява той функциите си в прогнозното бъдеще - 2040г. 
 

1. Светлата височина на мостовата консрукция на „Цар Борис III   Обединител“ не 
трябва да надхвърля 3,6 метра височина поради факта, че всички последващи 
мостови конструкции по бул. Марица -юг са с таткава височина и това ще 
доведе до : 

 забрана за товарното движение по бул. Марица-юг  с височинен габарит по-
голям от 3,6 м, поради опасност от челни удари на коли с различен от 
посочения габарит. Това трябв да се отрази в организацията на движението с 
Пътни знаци, за да не се получи заблуждение на случайно попаднали във 
възела товарни МПС. 

 По ниския габарит / 3,6  м – светла височина /  ще доведе до 30% снижение на 
изкопните и СМР стойности на съоръжението пред вид кратките срокове за 
неговата реализация 
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2. Левите завои от всички  посоки  ( от прогнозна гледна точка-2040 г.) могат да 
бъдат пренебрегнати, тъй като са пренебрежимо малки. Възел «Водна палата» 
ще може да функционира без леви завои в прогнозния период. Това е резултат 
от добре планираната пътно-улична мрежа – ПУМ, където левите и десни 
маневри по възлите на мрежата се изисква да са минимални. 

3.  Десните рампи на възела , за дясно завиващи от бул.»Марица-юг»  МПС , са в 
състояние да поемат прогнозното натоварване 

4. Бул. Марица-юг поема прогнозното натоварване и бул.„Цар Борис III   
Обединител“ поема прогнозното натоварване 

5. В Прогноза – 2040 г. нормалното четириклонно кръстовище напълно 
удовлетворява изискванията за прорускателна способност, като  евентуално 
може да се помисли за сретофарна уредба с координирано светофарно 
регулиране  с голямото четириклонно кръстовище на „Чифте баня“ 
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4.0. Моделиране (Симулация) на трафика с Програмния 

 продукт „VISSIM“ 

След като представихе транспротно-техническите доказателства за 
пропускателната способност на двата варианта на решението „Вариант1“ и 
„Вриант 2“, редно е да се обърнем и към най-съвремените софтуерни 
технологии за визуализиране т.е. за  симулиране на транспортни мрежи и 
трафика върху тях. 
Софтуерът „VISSIM“  е програмен продукт специализиран в изграждането на 
детайлизирани симулационни модели – т.н. „Микро модели“.  Детайлността на 
представянето позволява голяма прецизност в изчертаването на транспортната 
мрежа, както и многобройни функции за изграждане на напълно реалистична 
симулация на транспортниите процеси. 

Софтуера може да анализира транспортни ситуации, като конфигурация и 
брой на лентите, броя от превозни средства преминаващи през лентите, 
светофарно управление и предимства на движение, спирки на градския 
пътнически транспорт и други, като по този начин той е работещ инструмент за 
оценка на различни алтернативни варианти , базирани на транспортно-
техническото инженерство и повишаване на ефективността.  Същевременно 
могат да се моделират и пешеходни потоци, както самостоятелно така и 
комбинирано с частния и/или публичния транспорт.  
VISSIM може да бъде използван като работещ инструмент при разрешаването 
на различни казуси в сферата на транспортното планиране и моделиране: 

• Оценка и оптимизация на транспортни процеси, в пътната или улична 
мрежа, с разнообразен тип организация на движението, предвидена от 
саморегулиращи се и такива със светофарно регулирана организация на 
движението. 

• Анализ на движението на превозните средства и вливания на транспортни 
потоци при движение с ниска скорост.  

• Сравняване на алтернативни инфраструктурни решения, включително за 
регулирани и нерегулирани кръстовища, четириклонни кръстовища , кръгово 
движение и други.  

       

4.1. Представяне на ситуацията и трафика във  
VISSIM-формат  
„Вариант 1“ - кръстовище с кръгово движение, с 
трафика от 2022 г. 

 
Тук умишлено започваме  с Vissim-формата на „Вариант 1“- кръговото кръстовище на 
бул. „Цар Борис III   Обединител“ и подлезното преминаване на бул.„Марица- юг», 
защото «Вариант 2» е частен случай на възела и представянето му във Vissim-формат 
е по-елеметарно.   

 
Изходните данни от проведените изследвания на интензивността на движението в 
кръстовището за 2022 г. са следните: 

 Вход от  „Цар Борис III   Обединител“ – север  - 2 броя ленти по 3,0 метра 
ширина. Натоварване –                  Ляво      - 152  ЕЛК/час 

                  Право   - 904  ЕЛК/час 
                  Дясно    - 200  ЕЛК/час 

                     Общо              - 1256  ЕЛК/час 
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 Вход от  „Цар Борис III   Обединител“ – юг        - 2 броя ленти по 3,50 метра 
ширина. Натоварване –                           Ляво      - 392 ЕЛК/час 

                          Право    - 820 ЕЛК8час 
                          Дясно     -  44 ЕЛК/час 

                            Общо               - 1256  ЕЛК/час 

 Вход от бул. „Марица»  – изток – 1+1 брой ленти по 3,0 метра ширина 
Натоварване –                      Ляво       - 112 ЕЛК/час 
         Право    - 436  ЕЛК/час 
         Дясно    - 272  ЕЛК/час 
       Общо              -   820  ЕЛК/час 

 Вход от бул. „Марица»  – запад -  1 брой ленти по 4,0 метра ширина 
Натоварване –                        Ляво      - 124 ЕЛК/час 
          Право    - 272 ЕЛК/час 
         Дясно    -  228 ЕЛК/час 
       Общо              -     624  ЕЛК/час 

Общо максимална часово натоварване на кръстовището . 
Март 2022 г. = 3956 ЕЛК/час. 

 

Изграждане на пътните платна 

В началото на моделирането, /при започване на нов проект /, е нужно да се осигури 
правилното първоначално оразмеряване. Това става чрез използването на заден план 
(фон, снимка на пътната мрежа), на които знаем реалните размери 

 Фиг.1. Снимка на кръстовище - „Цар Борис III   Обединител“ - бул. „Марица- юг»   
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на обектите. За симулацията бяха използвани сателитни снимки на избраните за 
изследване и симулация възлови кръстовища. За точното оразмеряване на 
уличната мрежа са използвани данни за реалните размери на кръстовището и 

вливащите се улици с тения брой ленти.  
Като първа задача от моделирането е  представянето на уличаната мрежа. За 
тази цел трябва да бъдат въведени всички входове и изходи на кръстовища, 
брой на лентите в определена посока и други инфраструктурни параметри на 
уличната мрежа. Първо се изграждат главните улични артерии. За да бъде 
генерирана обратна посока на платното за движение, опция „Generate Opposite 
Direction“ трябва да бъде активирана. Въведените платна за движение могат да 
имат различен брой ленти във всяка посока и трябва да представят реалната 
улична или пътна инфраструктура.   

Едно представено /софтуерно изградено/ пътно платно не може да има 
многобройни секции с различен брой ленти за движение, затова за 
представянето на едно платно трябва да бъдат изградени множество пътни 
секции. Ако по някаква причина броят и посоките на лентите за движение трябва 
да бъдат променени, то това може да стане по всяко време в процеса на 
моделиране.  

При изграждането на пътните- /улични/ участъци е избран „градски тип 
поведение“ за движение на трафика. В процеса на работа е използвана и 
функцията за създаване на нов (с обратна посока) пътен участък. Той се създава 
автоматично копирайки кривината на базовия участък и имайки същият брой 
пътни ленти. 

При създаването на такъв участък трябва да се има в предвид, че той не е 
свързан физически с първичния. 

При изграждане на участъците бяха избрани броят на лентите за движение, 
посока на движение и широчина на лентите за движение. Възможно е изграждане 
на многолентови платна с различна широчина на отделните ленти за движение. 
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Фиг.2 Работен прозорец от създаване на уличен участък от 

„Цар Борис III“ - север  
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Фиг. 3 Работен прозорец от създаване на пътен участък от 

„Цар Борис III“ - юг 
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Фиг. 4 Работен прозорец от създаване на пътен участък от „Марица-юг“ - 

запад и изток 
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Фиг. 5 Работен прозорец от създаване на уличния участък - уширенията за 

рампите на  „дясно завиващи“ по бул. Марица-юг  
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4.1.1. Въвеждане на интензивността в различните посоки 
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Фиг.6 Въвеждане на интензивността за час-пик по Цар Борис 

III  
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Фиг.7 Въвеждане на интензивността за един час-пик по бул. 

„Марица-юг“ 

 

4.1.2.  Определяне на желаното пътно поведение в трафика 

За реалното представяне на движението през избраното кръстовище е нужно 
отделянето на внимание на човешкия фактор. Шофьорите се различават по своето 
пътно поведение, опит и умения. Поради тази причина те реагират различно на 
създадените ситуации. Разлики има и в скоростта на реакция, ускорителните и 
забавителните движения, или дори при допусканите закъснения при тръгване поради 
невнимание. В софтуерът VISSIM са дефинирани всички тези детайли. Поради 
невъзможността да бъде изчислени или предвидени те, е невъзможно и точното им 
симулиране. Въпреки това в направените симулационни модели е обърнато внимание 
на поведението на шофьорите с цел избягване от почти безгрешното поведение на 
превозните средства, което е зададено по системни настройки . Промените по пътното 
поведение включват: 

 Освен поведенческа настройка така 

 и за настройка на техническите характеристики на транспортните средства. С 
тази опция софтуерът може да симулира превозни средства с различна маса, 
двигателна мощност , а дори и марка и модел превозно средства. 
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 Избрани са граници на дистанцията при следване, а за безопасна дистанция 
в момент на покой е въведена 2.0 m. Поради реалното наличие на човешка 
грешка при шофиране са дефинирани детайли като възможност за проява на 
невнимание и продължителност на временното невнимание. 

Желана скорост на движение както и максимална скорост на движение е дефинирана 
при създаването транспортните потоци отделно за различните типове превозни 
средства. Поради зададеното пътно поведение за движение в градска среда 
максималната позволена скорост на движение на леките автомобили се дефинира 
автоматично - 50км/ч. Скоростта на движение на автобусите може да бъде обект на 
допълнителни изследвания, поради което в симулациите са избрани скорости на 
движение близки до реалните за изследвания уличен участък. 

 
 

4.1.3.  Въвеждане на линиите от градския пътнически транспорт 

Линиите от градския пътнически транспорт включват автобуси или 
тролейбуси обслужващи фиксиран набор от спирки спазвайки точно зададен 
график на движение. Времето прекарано стационарно на спирка се определя 
чрез разпределение на времето за престой или от калкулациите на времето 
нужно за изпълнение качванията и слизанията на пътниците. Линиите от 
градския пътнически транспорт се моделират подобно на пътищата на движение 
на транспортните потоци, но за разлика от тях те не разпределят превозни 
средства, а генерират такива.   
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Фиг. 10 Работен прозорец за дефиниране на линия от градския 

пътнически транспорт 

 

4.1.4   Провеждане на симулацията 

Софтуерът дава възможност за проследяване на движението на всяко 
превозно средство. В тази опция освен проследявайки отблизо движението на 
превозното средство ни се дава възможност за проследяване на постоянно 
актуализираща се таблица с информация за самото превозно средство. 
Таблицата дава информация за:  

 Типа на превозното средство,  

 Моментен пътен участък на движение,  

 Координати от началото на изградената пътна мрежа,  

 Моментна скорост на движение,  

 Желана скорост на движение,  

 Разстояние до крайната дестинация и други. 
 

 

Фиг. 12 Визуализация на транспортен поток в 3D режим 
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Фиг. 13 Визуализация на транспортен поток в 3D режим от мястото на 

водача 

 

4.1.5 Извеждане на данните от симулацията 

Извеждането на данни става след протичане на пълна симулация. При 
приключване на симулацията данните преминават през софтуер за база данни, 
а след това автоматично се генерира файл с таблици подходящ за отваряне чрез 
Microsoft Excel (фиг. 3.14). Броят и пълнотата на таблиците зависят от 
детайлността на изградения модел и избраните преди симулацията желани 
параметри за следене. 
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Фиг.14 Дължина на транспортната опашка по ленти 

Резултати от изследването и симулацията 
Данните от симулацията на движението през кръстовището показват обща 

интензивност от 3845 единици за час. От тях 98% са леки автомобили и 2% са превозни 
средства (ПС) от градския пътнически транспорт.  

 

Часова интензивност на движението през кръстовището 

Леки 
автомобили

98%

Автобуси
2%
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Средна скорост на движението на видовете ППС 

Средната скорост на движение при движението на ПС от градския пътнически 
транспорт през кръстовището в пиков период е 7,6 km/h, което е с 57,3% по-ниска 
скорост от тази на леките автомобили. Тази разлика се дължи на спиранията за качване 
и слизане на пътници както и на по–ниската максимална скорост и възможности за 
ускорение при потегляне от кръстовището или спирката. 

 

 

Средни времеви задръжки за преминаване през кръстовището по 

различните направления 

Най-голямо забавяне се забелязва по „Цар Борис III Обединител. Причината за 
големите транспортни задръжки се дължи на това, че булеварда е един от възловите в 
гр. Пловдив, който свързва централната градска част със Северната промишлена зона, 
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Международния панаир  и жилищни квартали. Най-големи са задръжките в посока 
наляво където престоя е 123,1 s. от северната страна и 143,5 s. от юг.  

 

Разпределение на интензивността на движението по направления 

 
Както се вижда от фигурата по-горе, главният транспортен поток в изследвания 

период е този по булевард „Цар Борис III Обединител. Движещите се ПС от центъра на 
града към северната индустриална зона и част от жилищните квартали са общо 1243 
единици. Те представляват 32,32% от общата интензивност. Най-малко са движещите 
по бул. „Марица“ - запад са 754 единици което представлява 19,37% от общата 
интензивност. 

 

 

 

4.2. Симулации на трафика с VISSIM –  

„Вариант 2“ – четириклонно кръстовище ( без леви завои) 

Диагнозен трафик – час пик 2022 г.  

 

Максималното часово натоварване - 2022г. на възела „Водна палата“ 
 Вход от  „Цар Борис III   Обединител“ – север  - 2 броя ленти по 3,0 метра 

ширина. Натоварване –  Ляво      - 152  ЕЛК/час 
Право   - 904  ЕЛК/час 
Дясно    - 200  ЕЛК/час 

    Общо              - 1256  ЕЛК/час 
 Вход от  „Цар Борис III   Обединител“ – юг        - 2 броя ленти по 3,50 метра 

ширина. Натоварване –   Ляво      - 392 ЕЛК/час 
Право    - 820 ЕЛК8час 
Дясно     -  44 ЕЛК/час 

    Общо               - 1256  ЕЛК/час 
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 Вход от бул. „Марица»  – изток – 1+1 брой ленти по 3,0 метра ширина 
Натоварване –                 Ляво       - 112 ЕЛК/час 
    Право    - 436  ЕЛК/час 
    Дясно    - 272  ЕЛК/час 
   Общо              -   820  ЕЛК/час 

 Вход от бул. „Марица»  – запад -  1 брой ленти по 4,0 метра ширина 
Натоварване –                  Ляво      - 124 ЕЛК/час 
    Право    - 272 ЕЛК/час 
    Дясно    -  228 ЕЛК/час 
   Общо              -     624  ЕЛК/час 

Общо максимална часово натоварване на кръстовището . 
Март 2022 г. = 3956 ЕЛК/час. 

 

 

Фиг.17 Визуализация на транспортен поток в 2D режим 

 

Фиг. 18 Визуализация на транспортен поток в 3D режим 



64 

 

 

Фиг.19 Визуализация на транспортен поток в 3D режим от 

мястото на водача 

 

4.2.1.  Резултати от изследването и симулацията 
Данните от симулацията на движението през кръстовището показват обща 

интензивност от 3195 единици за час. От тях 98% са леки автомобили и 2% са превозни 
средства (ПС) от градския пътнически транспорт.  

 

Часова интензивност на движението през кръстовището 

 

Леки 
автомобили

98%

Автобуси
2%
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Средна скорост на движението на видовете ППС 

Средната скорост на движение при движението на ПС от градския пътнически 
транспорт през кръстовището в пиков период е 16,5 km/h, което е с 32,9% по-ниска 
скорост от тази на леките автомобили. Тази разлика се дължи на спиранията за качване 
и слизане на пътници както и на по–ниската максимална скорост и възможности за 
ускорение при потегляне от кръстовището или спирката. 

 

Средни времеви задръжки за преминаване през кръстовището по 

различните направления 

Най-голямо забавяне се забелязва по „Цар Борис III Обединител. Най-големи за 
задръжките в посока надясно спрямо направо където престоя е 4 s. от северната страна 
и 6 s. от юг за навлизане по бул. „Марица“. Като цяло не се забелязва транспортна 
задръжка.  
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Разпределение на интензивността на движението по направления 
Както се вижда от фигурата по-горе, главният транспортен поток в изследвания 

период е този по булевард „Цар Борис III Обединител. Движещите се МПС от центъра 
на града към северната индустриална зона и част от жилищните квартали са общо 1094 
единици. Те представляват 34,24% от общата интензивност. Най-малко са движещите 
по бул. „Марица“ - изток са 516 единици което е два пъти по-малко и представлява 
16,15% от общата интензивност. 

 

 

4.3. Симулации на трафика с VISSIM –  

„Вариант 2“ – четириклонно кръстовище ( без леви завои) 

Прогнозен трафик – час пик 2040 г.  

Максималното часово натоварване на възела „Водна палата“-2040 г. 
 

 Вход от  „Цар Борис III   Обединител“ – север  - 2 броя ленти по 3,0 метра 
ширина. Натоварване –  Ляво      -   114  ЕЛК/час 

Право   - 2511  ЕЛК/час 
Дясно    -      0  ЕЛК/час 

    Общо              -   2625 ЕЛК/час 
 Вход от  „Цар Борис III   Обединител“ – юг        - 2 броя ленти по 3,50 метра 

ширина. Натоварване –   Ляво      -       0 ЕЛК/час 
Право    - 2013 ЕЛК8час 
Дясно     -    73 ЕЛК/час 

    Общо               -  2086  ЕЛК/час 
 Вход от бул. „Марица юг»  – изток – 1+1 брой ленти по 3,0 метра ширина 

Натоварване –                 Ляво       -      4 ЕЛК/час 
    Право    -    79  ЕЛК/час 
    Дясно    -  452  ЕЛК/час 
   Общо              -    575  ЕЛК/час 
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 Вход от бул. „Марица-юг»  – запад -  1 брой ленти по 4,0 метра ширина 
Натоварване –                  Ляво      -      0 ЕЛК/час 
    Право    -  837 ЕЛК/час 
    Дясно    -  541 ЕЛК/час 
   Общо              -  1378  ЕЛК/час 

Общо максимална часово натоварване на кръстовището - 2040г. = 6664 
ЕЛК/час  
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Фиг. 20 Въвеждане на интензивността за един час-пик по Цар Борис III 
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Фиг. 21 Въвеждане на интензивността за един час-пик по бул. Марица-юг 
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Фиг. 22 Визуализация на транспортен поток в 3D режим 

 

Фиг. 23 Визуализация на транспортен поток в 3D режим от мястото на 

водача 
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4.3.1. Резултати от изследването и симулацията 
 

Данните от симулацията на движението през кръстовището показват обща 
интензивност от 6599 единици за час. От тях 98% са леки автомобили и 1% са превозни 
средства -автобусите  от градския пътнически транспорт. 

  

 

Часова интензивност на движението през кръстовището 

 

 
Средна скорост на движението на видовете ППС 

Средната скорост на движение при движението на ПС от градския пътнически 
транспорт през кръстовището в пиков период е 16,5 km/h, което е с 49,7% по-ниска 
скорост от тази на леките автомобили. Тази разлика се дължи на спиранията за качване 
и слизане на пътници както и на по–ниската максимална скорост и възможности за 
ускорение при потегляне от кръстовището или спирката. 
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Средни времеви задръжки за преминаване през кръстовището по 

различните направления 

Най-голямо забавяне се забелязва по бул. „Марица изток. Най-големи са задръжките 
в посока надясно спрямо направо където престоя е 27,8 s. Причина за задръжката е 
подхода към моста и широчината на лентата. Транспортната задръжка по  булевард 
„Цар Борис III Обединител 21,7 s. надясно и 12,1 s. се образува предимно от престоя на 
автобусите на спирката, които спират на платното за движение.  

 

Разпределение на интензивността на движението по направления 
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Както се вижда от фигурата по-горе, главният транспортен поток в изследвания период 
е този по булевард „Цар Борис III Обединител. Движещите се МПС от центъра на града 
към северната индустриална зона и част от жилищните квартали са общо 2607 
единици. Те представляват 39,50% от общата интензивност. Най-малко са движещите 
по бул. „Марица“ - изток са 455 единици което е два пъти по-малко и представлява 
6,89% от общата интензивност. 
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5. Доклад с препоръки и материалите по договора 

 

От обшина Пловдив ни бяха предоставени окончателно два варианта на проекта, които 
се разработват като работни проекти от Инженеринговата фирма :  

 - «Вариант №1“ и  

 - „Вариант №2“ ,  
които трябва да се  включат в настоящия доклад за изследване на пропускателната 
способност и трафика и да се симулират с ПП - „VISSIM».  
И двата варианта представляват възел тип „Диамант“, с подземно преминаване на 
бул.“Марица-юг“ и с кръстовище на бул.“Цар Борис-Обединител“ на терен ,  в първия 
вариант „Кръръгово“ – ( Вариант №1 ), а във втория вариант нормално 
Четириклонно кръстовище – ( Вариант №2).  
И двата варианта са с по 4 броя  рампи за дясно завиване ( по две за всяка от 
посоките на бул. «Марица-юг « ) и това по  принцип ги обединява като варианти с 
подлезно преминаване ( с различни модификации на кръстовището на бул. „Цар 
Бюрис III-Обединител»)., върху които могат да се развият различни постановки с 
пропускателната способност на възела и трафика, както за 2022 г. така и прогнозата 
2040 г. 
Като Инварианти на възела, изхождайки от градоустройствени съображения,  
могат да се приемат сладните отсечки :  

 Отсечката от „Цар Бюрис III-Обединител» , на север от възела, която включва 
моста на р. Марица (2+2) ленти за движение, без промяна  

 Отсечката от „Цар Бюрис III-Обединител» , на Юг от възела, която включва  
(3+3) ленти за движение, между възел «Водна палата»  и кръстовишето на 
«Чифте баня», без промяна 

 
Остават за варииране  ( за промяна ) двете отсечки на бул. «Марица-юг», излизащи 
на изток и на запад от възела, които.могат да се вариират като ширини и като 
вертикално планиране, т.е. като брой ленти за движение и като нивелети за подлезно 
или надлезно рещение на преминаването на бул.»Марица-юг» под или над бул. „Цар 
Борис III-Обединител».  
Проектните варианти на възела с мостово съоръжение на бул.»Марица» ( над улица 
“Цар Борис-Обединител ), по принцип се отхвърлят като нецелесъобразни , по 
градоустройствени съображения, понеже развалят панорамата на «Стария град» , 
гледана от север и други съобржения. 
 
Можем да обобщим изискванията за възела, които трябва да бъдат 
удовлетварени за светлта височина на конструкцията на моста, за  да изпълнява 
той функциите си в настоящия момент 2022 г. и в перспектива за  бедещето 

 Светлата височина на мостовата консрукция на „Цар Борис III   Обединител“ не 
трябва да надхвърля 3,6 метра височина поради факта, че всички последващи 
мостови конструкции по бул. Марица -юг са с такава светла височина и това ще 
изисква : 

- забрана за товарното движение по бул.Марица-юг  с височинен габарит по-
голям от 3,6 м, поради опасност от челни удари на коли с различен от 
посочения светъл габарит. Това трябв да се отрази в организацията на 
движението с Пътни знаци, за да не се получи заблуждение на случайно 
попаднали във възела товарни МПС. 
- По ниския светъл габарит / 3,6 м – светла височина /  ще доведе до 30% 
снижение на изкопните и СМР стойности  ( при  6% надлъжен наклон на 
вкопания бул.»Марица юг» )  на съоръжението пред вид сбитите, кратки 
срокове за неговата реализация. В сравнение с максималния светъл габарит, 
който се предвижда от действащата Наредба – 4,8 м , ( за всички видове 
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движение, без трамваи, ) разликата от 1,20 метра светла височина в 
сравнение с предлагания габарит от 3,6 м. , е впечатляваща. 

 Левите завои от всички посоки  на възела могат да бъдат пренебрегнати, но тъй  
като са значителни, трябва да се търси решение на проблема. Възел «Водна 
палата» може да функционира без леви завои , които са вплетени в 
транспортните потоци , и когато преминават през кръговото кръстовище, то те   
затормозяват «Правото движение», което е основно. 

 Десните рампи на възела , за дясно завиващи от бул.»Марица-юг» МПС , са в 
състояние да поемат „Дясно завиващите потоци“ от всички посоки, както за 
сегашното-2022г. така и за прогнозно-2040г. натоварване с несъществени 
задръки. 

 Бул. Марица-юг поема „Правите потоци“ както за сегашното-2022г. така и за 
прогнозно-2040г. натоварване.  

 бул.„Цар Борис III   Обединител“ поема „Правите потоци“ както за сегашното-
2022г. така и за прогнозно-2040г. натоварване. 
 

Вариант - 1 : в диагноза – 2022. Решението на възел «Водна палата» като  «кръгово 
кръстовище» на бул. “Цар Борис III- Обединител , с подлезно преминаване на 
бул.«Марица -юг» не е преспективното ситуационно решение на възела, защото 
оставащите ляво завиващи МПС в кръга са значителни, отнемат много време за 
своите маневри и затормозяват  «правите потоци», които са основни. 
 
 

Препоръчителен вариант ! ! : 

 

 
Вариант - 2 : в диагноза – 2022. Нормалното четириклонно кръстовище напълно 
удовлетворява изискванията ( без леви завои ) ,  защото той в максимална степен 
удовлетворява основните изисквания за пропускателна способност спрямо днешния 
трафик и има големи резерви за бъдещето. 
Може да се получи и компромисен Вариант 2Б, в който ляво-завиващите потоци се до 
пускат във възела и се обработват със светофарна уредба. Това е подвариант на 
възела и може да се получи с лека и бърза  реконструкция от Вариант 2А., като 
евентуално може да се помисли за сретофарна уредба с координирано светофарно 
регулиране  с голямото четириклонно кръстовище на „Чифте баня“, за да се поемат 
колкото се може повече от оставащите опашки от „право движение“ във възела 
„Водна палата“. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Вариант - 1  : в прогноза – 2040 г. кръгът не е необходим на възела, евентуално 
може да се помисли за сретофарна уредба с координирано светофарно регулиране  с 
голямото четириклонно кръстовище на „Чифте баня“ 
 
Вариант - 2 : в прогноза – 2040 г. Нормалното четириклонно кръстовище напълно 
удовлетворява изискванията ( без леви завои ) за прорускателна способност, като 
евентуално може да се помисли за сретофарна уредба с координирано светофарно 
регулиране  с голямото четириклонно кръстовище на „Чифте баня“, за да се поемат 
колкото се може повече от оставащите опашки от „право движение“ във възела 
„Водна палата“. 
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Предават се следните материали по договора : 
 

I. Проучвания – диагноза 2022 г. на кръстовище „бул. „Цар Борис III  

Обединител“ – бул. „Марица – юг““ :                                                                                                                                                                                      

II. Проучвания – прогноза- 2040 г. с ПП „VISUM“ 

  

III. Анализ. Съпоставка на проектните решения на възела „Водна палата“ с 

възможностите за поемане на трафика от бул. „Цар Борис III  Обединител“ 

и бул. „Марица – юг“                              

IV. Моделиране и визуализация на съществуващия 2022 г. и Прогнозния 2040 

г. трафик с  ПП „VISSIM“                                                       

V. Доклад с препоръки 

  

Материалите се предават в текстов формат и CD формат :  

 3 броя идентични папки с материалите в текстов- формат  

 1 брой  CD материалите в цифров формат - PDF – файлове и 

„Симулация на трафика със VISSIM“ -видеоформат на Вариант-1  и Вариант 2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


